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Seje børn løb
Omkring 130.000 kroner 
samlede seje Tranbjerg-
børn ind, da de via spon-
sorerede omgange kunne 
løbe penge ind til kræft-
syge børn. Læs mere på 
side 6.

44 kilo skrald
Hoppelopperne har haft 
fokus på skrald og har fun-
det alt fra cigaretskodder til 
slikpapir og helt op til et tv 
og en madras. Læs mere om 
skraldemændene – og pi-
gerne på side 20.

Brug biblioteket
Om du skal have luftet 
strikkepindene, holde mø-
de eller samle andre med 
samme hobby som dig, så 
kan du bruge biblioteket 
– for det vil nemlig ger-
ne bruges. Læs mere om 
medborgerskabstankerne 
på side 17.

Steen Hovmand Lassen fra Tranbjerg Foto Forening har fanget luftballonen over Tranbjerg den 8. april. 
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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 21. maj,  
udgivelsesdatoen er den 20. juni. 
Tryk: LaserTryk
Oplag: 4.500

Hvis Hoppelopperne kan, kan vi også

Børnehuset Hoppeloppens seje børn har trawlet Tran-
bjerg igennem for skrald og fundet 44 kilo helt alene. Du 
kan læse mere om de seje børn på side 20. 

Jeg har også mødt seje spejdere, der forcerede krat og bu-
ske for at samle andres dåser og andet miljø-uvenligt af-
fald op. 

Vi burde virkelig tage ved lære af dem og se, at det ikke 
hjælper noget, at vi smider alt vores skrald ude i naturen, 
og at vi bliver nødt til at rydde op efter os. 

Danmarks Naturfredningsforening står bag en stor årlig 
affaldsindsamling i hele Danmark, og i år har især TV 2 
sat fokus på det. Tidligere har der også været initiativer 
her i byen – men desværre ikke i år.

Og det er jo ikke fordi, at problemet ikke er her længere. 
Byggematerialer, plastsække og ting der er tabt fra trailere 
på vej til genbrugsstationen har deres egen dans i vinden 
sammen med chipsposer, metaldåser og andet affald. 

Så måske skulle vi lave vores egen affaldsindsamlings-
dag. Få ryddet op i vores by, så vi kan vise børnene, at 
vi også godt ved, at vi skal passe på vores natur og vores 
omgivelser. 

Men det skal nok være en voksen, der tager initiativet…
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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

Dokk1 åbner 20. juni 

Lørdag den 20. juni åbner DOKK1 
dørene for byens borgere.

Dokk1 er Aarhus nye Hovedbibliotek og Bor-
gerservice. Bygningen er det største kommu-
na-le anlægsprojekt i kommunens historie.
Huset bliver på cirka 28.000 m2 fordelt på tre 
etager og indeholder Europas største p-anlæg. 
Som er opført af Realdania Byg.
DOKK1 åbner med et festligt arrangement 
lør-dag den 20. juni.
Det konkrete program for åbningen bliver 
meldt ud i god tid – men sæt allerede nu kryds 
i kalenderen. 

Strikkehygge på biblioteket

Strikkeklubben Strik-In mødes den første tors-
dag i hver måned kl.18 – 19.30
Har du lyst til at mødes over garn og pinde til 
en hyggelig strikkeaften, kan du gratis møde 
op og skulle du være ny strikker vil der og-
så være mulighed for at få hjælp hos erfarne 
strikkere.
Samtidig hjælper vi også hinanden med in-
spiration – biblioteket sørger for kaffe og 
småkager.
Strikkeklubben mødes den 7. maj og den 4.ju-
ni.  Og holder ferie i juli og august.

Reservationer på pause

Bevar din plads i reserveringskøen – selv om 
du er på ferie. 
Det kan samtidig betyde at andre hurtigere får 
opfyldt deres reserveringer, mens du alligevel 
er på ferie.
Se hvordan du gør på vores hjemmeside aakb.
dk eller spørg på biblioteket.
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TENNIS ÅBENT HUS

Hver onsdag i maj måned kl. 19.00 – 20.00

Vores DGI-uddannede tennistrænere står klar til at træne 

dig – uanset om du er nybegynder eller let øvet.  

Klubben har ketsjere til låns, så medbring blot dig selv, 

sportstøj og et par sportssko, der kan tåle rødt sand. 

Tag en ven i hånden og mød 

op til dette hyggelige arrangement. 

Vi glæder os til at se dig på banerne 

onsdag aften i maj måned! 

www.aia-tranbjerg.dk/tennis
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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
Karen Sørensen – næstformand
Tlf. 20 89 13 81. 
Mail: kjemmer@live.dk

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

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

Brugerrådet Tranbjerg
Arrangementer:
29-05-2015: Trane Bio viser fi lm kl. 14.00. 
Kaffe/kage 20 kr.
Tilmelding mandagen før på 8629 1224 / 
2339 9685

Private Stadepladser
Brugerrådets Julemarked foregår lørdag 
den 28. november 2015  kl. 10-14 på 
Lokalcenter Tranbjerg, Torvevænget 3A, 
8310 Tranbjerg J.
De 25 private stadepladser, til en pris a´ 
kr. 125,00, administreres af undertegnede, 
og kan rekvireres/afregnes på Lokalcenter 
Tranbjergs Markedsdag, 
tirsdag den 4. august 2015 kl. 10-14.

Venlig hilsen Birte Lindhardt 
Tlf. 2311 8224

Frivilligfest
Den 11. marts var 45 frivillige hjælpere 
samlet på lokalcentret til et festligt arran-
gement hvor de fi k tak og mange rosende 
ord med på vejen af de to frivillige koor-
dinatorer i Område Syd, Inga Klode og 
Pia Koller. De frivillige er med til at skabe 
mange stjernestunder for andre ældre og 
de har de sjovt med hinanden samtidigt! 
Billedet viser musikeren Lissi Frederiksen, 
der var med til at skabe den gode stem-
ning ved festen.
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510 elever fra Tranbjergskolen løb om-
kring 130.000 kroner ind til Børnecan-
cerfonden fredag den 27. marts. 

Af Stina Christiansen

orældre, naboer, bedsteforældre og 
venner var sponsorer, da børnene fra 

Tranbjergskolen løb runder på boldbaner-
ne for at samle penge ind til Børnecancer-
fonden. Hver sponsor havde på forhånd 
givet tilsagn om, hvor mange kroner hver 
runde på 500 meter blev støttet med.

Så i to timer blev der løbet rundt, 
rundt og rundt. Det blev til virkelig man-
ge kilometer i det hele – og en enorm stor 
bunke penge. 

Tilbagevendende begivenhed
Initiativtageren på Tranbjergskolen er læ-
rer Torben Petersen, som var med til at 
starte projektet sidste år, som en af delta-

F

Børn løb for børn
gerne på team Rynkeby Østjylland. Han 
håber, at arrangementet bliver en fast til-
bagevendende begivenhed den sidste fre-
dag før påskeferien. 

 - Det er helt vildt. I det hele samlede 
vi – ja hold nu fast 130.000 kroner ind. 
Det er helt fantastisk og dybt rørende, si-
ger Torben Petersen. 

Glad for opbakningen
Den store opbakning fra skolerne gør 
dybt indtryk på Marianne Nielsen, direk-
tør i Børnecancerfonden.

- Hvert år får 200 danske børn kræft. 
Og selvom fire ud af fem børn i dag over-
lever sygdommen, så er det stadig en gan-
ske alvorlig sygdom, som har store kon-
sekvenser for de syge børn og deres fami-
lier. Alene behandlingsforløbet strækker 
sig typisk over to-tre år, og selvom barnet 
overlever, så kan det være med ganske al-
vorlige og invaliderende følgevirkninger, 
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b ø r n e c a n ce r fo n d e n

siger Marianne Nielsen og tilføjer:
- Derfor er der brug for forskning i 

bedre behandlingsmetoder til børn, og 
det er blandt andet det, at Team Rynkeby 
Skoleløbet skal være med til at sikre. Det 
er virkelig fantastisk, at så mange børn 
har lyst til at gøre en forskel for de syge 
børn, siger Marianne Nielsen.

Fakta: 
I 1995 stiftede overlæge, dr.med Henrik 
Hertz Børnecancerfonden. Igennem alle 
disse år har fonden ydet en betydelig støt-
te til forskning i diagnostik og behandling 
af kræftsygdomme hos børn – herunder 
også til forskning, der undersøger, hvor-
dan man kan skræddersy behandlingen 
til det enkelte barn, så det bliver muligt at 
undgå bivirkninger både på kort og lang 
sigt.

Børnecancerfonden støtter også børne-
ne og deres familier med forkælelseslega-
ter, oplevelser og informationsmateriale. 
Og yder støtte til at læger og sygeplejer-
sker kan dygtiggøre sig ved at deltage i 
faglige møder og konferencer.

Mere end 36.000 elever fordelt på 
114 skoler fra hele landet var med i lø-
bet, hvilket efter alt at dømme gør Team 
Rynkeby Skoleløbet til Danmarks største 
velgørenhedsløb.

Rynkeby Foods A/S dækker alle om-
kostninger i Team Rynkeby Fonden, og 
dermed kan alle indsamlede midler i 
forbindelse med Team Rynkeby Skolelø-
bet gå ubeskåret til Børnecancerfondens 
arbejde.
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o r i e n t e r i n g   

GYMNASTIK BYDER 
VELKOMMEN TIL NY SÆSON 
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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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fo r g æ n ge l i g h e d

ansklærerne Anne Kirstine og Mor-
ten i 6.a og d har sammen med Aar-

hus Billed- og Medieskole givet eleverne 
et udfordrende og lærerigt undervisnings-
forløb om forgængelighed

”Man kommer og går” og ”Kroppen 
forældes løbende” stod der i græsplænen 
foran tandlægeklinikken på Grønløkke 
Allé i slutningen af april. 

6.a og d´s værk var undervejs i takt 
med solen og varmen, og det var menin-
gen, at det skulle forsvinde igen. 

Klasserne har haft tema om forgænge-
lighed. De har læst, skrevet, snakket, ud-
stillet tegninger og så lavet et kunstværk 
i græsplænen. Eleverne har klippet store 
bogstaver af sort plastik, som har været 
spændt ud, så græsset nedenunder over 

D

Også græs kommer og går
nogle uger har skiftet fra grønt til gult. 
På den måde træder bogstaverne frem og 
danner sætningerne: ”Man kommer og 
går” og ”Kroppen forældes løbende”. 

Eleverne synes emnet forgængelighed 
har været spændende at arbejde med. Ud 
fra et faktum om at alt har en ende, har 
de blandt andet arbejdet med spørgs-
målet: Hvad fylder vi livet ud med og 
hvorfor? 

Som en betragtning på det spørgsmål, 
livet generelt og elevernes kunstværk er vi 
nok mange, som kan følge Abdel fra 6.a:

”Det er lidt træls, at vores kunstværk 
forsvinder. Det var bedre, hvis det var der 
altid, så vi kunne blive ved med at huske 
det.”
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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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ÅBNINGSTIDER

Mandag 9-18

Tirsdag 9-18

Onsdag 9-18

Torsdag LUKKET

Fredag 9-18

Lørdag 8-13

ONLINE-BOOKING
WWW.FRISORVEST.DK

8629 4800
Tranbjerg Hovedgade 3 - 8310 Tranbjerg v/Djurslands Bank

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

Louise RikkeKirsten Kathrine Kimmi
(elev)

På gensyn!
CURLY
Køb 2 produkter 
og få 1 stk. 

GRATIS!M

ed forbehold for udsolgte varer
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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
- 

o
g
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A
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E
FR
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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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HUSK TRANERNES ÅRLIGE 
 

LOPPEMARKED 
 

Søndag den 31. maj 
ved Skovgården 

 
Har du lopper vi skal hente, så tilmeld 

dem på www.tranerne.dk. 
 

   Du har mulighed for selv at aflevere lopper 
   fredag den 29. maj kl.16.00 til 20.00 og  
   lørdag den 30. maj kl.10.00 til 18.00 
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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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o r i e n t e r i n g

Nye tanker omkring medborgerskab 
åbner bibliotekerne og giver borgerne 
i Tranbjerg en slags medborgerhus. 

Af Stina Christiansen

u kender formentlig biblioteket som 
det sted, hvor du kan låne og afle-

vere biblioteksbøger. Og så har du måske 
også skullet bruge det til at få fornyet pas 
og kørekort hos Borgerservice. Hvis du 
virkelig er flittig biblioteksbruger, ved du 
måske også, at du kan få hjælp til at blive 
klogere på de digitale tjenester på net-
tet som eksempelvis eboks.dk og hjælp til 
flytning, adresseændring og lignende. 

Men det er slet ikke det hele.
 - Vi har åbnet for alle lokalbiblioteker-

ne, så borgerne selv kan lukke sig ind fra 
morgen til aften og både kunne låne og 
aflevere bøger. Men det er også åbent som 
et mødested. Allerede nu bruges det flit-
tigt af strikkeklubben og lokalarkivet, og 
løbeklubben har også brugt det til et fore-
drag, fortæller Mikkel Hartvig Haaning, 
som er chef for lokalbibliotekerne i Aar-
hus Syd – det vil sige Tranbjerg, Højbjerg, 
Solbjerg, Beder-Malling, Kolt-Hasselager, 
Viby og Harlev. 

Brug biblioteket
Det betyder, at biblioteket gerne vil bru-
ges af borgerne – både i åbningstiden 
men også i den tid, hvor borgerne selv 
kan lukke sig ind med sygesikrings- eller 
lånerkortet. 

 - Vi går ikke op i, om det er vores ar-

D

Tranbjerg Bibliotek er dit bibliotek

rangement, men vi vil meget gerne hjælpe 
med at få tingene op at stå. Vi kan både 
hjælpe med markedsføring og persona-
leressourcer. Vi vil gerne have borgerne 
involveret og have dem til at bruge biblio-
teket på alle måder, siger Mikkel Hartvig 
Haaning. 

Større udlån 
Det har indtil videre været en stor succes 
med de åbne biblioteker. Kvicklys søn-
dagsåbninger giver mere liv på biblioteket, 
og efter udvidelsen af åbningstiderne kan 
Mikkel Hartvig Haaning se, at der bliver 
lånt flere biblioteksbøger, og at der gene-
relt er øget aktivitet på biblioteket lørdag 
og søndag. 

 - Det er sådan et medborgerhus i 
princippet. Man kan bare gå ind og bruge 
det – man kan jo selv lukke sig ind. Det 
er borgernes hus lige så meget, som det er 
vores, og vi vil rigtig gerne hjælpe med at 
få det brugt, lyder opfordringen fra Mik-
kel Hartvig Haaning.

HUSK

D. 22. august
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Kåre Henneberg Laursen
Skovgårdsvænget 530 · 8310 Tranbjerg
www.tranbjerg-murerservice.dk

NYT I TRANBJERG

Står I og mangler en murer til en af de 
 overstående  opgaver, så ring 40 95 54 42
og få et uforpligtende tilbud.  

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

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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Hele 44 kilo skrald blev det til, da 
små skraldemænd- og kvinder havde 
fokus på skraldet og naturen.

Af Pia Rotbøl og resten af børnene og de 
voksne i Hoppeloppen

ele uge 16 var dedikeret som 
skraldeindsamlingsuge i Børne-

huset Hoppeloppen på Torvevænget 5 i 
Tranbjerg. 

 - Ligesom en masse andre institutio-
ner tilmeldte vi os Danmarks Naturfred-
ningsforeningens initiativ om at rydde 
op. Vi har introduceret børnene for te-

Hoppeloppen samlede skrald

maet ved at snakke om skrald, og se en 
video af nogle børn som samler skrald, og 
hvordan papir bliver lavet, fortæller Pia 
Rotbøl.

Alle børnene har været meget dedi-
kerede og gået op i projektet med liv og 
sjæl. Første dag samlede de skrald på lege-
pladsen, og rundt om hegnet. 

 - Udenfor legepladsen fandt vi masse 
af slik papir og cigaretskodder, og vi fi k 
en god snak om, hvor lang tid der går, 
før slikpapir forsvinder i naturen, og at 
dyrene bliver syge af at spise cigaretskod-
derne. Skraldeposerne har stået på vores 
legeplads, og børnene har stolte kigget på 

Lukas, Adam, Magnus, Andrea og Smilla i fuld gang med at samle skrald.

H
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hvor meget skrald, de har fået samlet. Vi 
blev enige om, at de var Tranbjergs sejeste 
skraldeindsamlingsbørn, siger hun.

Skralderobotter
Som et kreativt twist i skraldeindsamlin-
gen har børnene lavet skralderobotter. Det 
var et kæmpe hit, børnenes fantasi kom i 
frit spil, og de fik lavet nogle virkelig fine 
robotter, som har pyntet i fællesrummet.

- Torsdag var vores største dag. Her gik 
vi en tur ad stien i Tranbjergparken, og 
inde i en af buskene fandt nogle af børne-
ne et ødelagt fladskærms-tv, en madras og 
en godt fyldt 10 liters malerdunk. Børne-
ne var så stolte over deres store fund. Så 
her fik de virkelig blod på tanden, de var 
slet ikke til at stoppe igen. De kæmpede 
sig ind i buskene, og kom ud med favnene 
fulde af skrald, og hver gang de kom ud 
med en masse skrald, var de lige vokset 
et par centimeter af ren og skær stolthed. 
Flere af børnene har også proklameret, at 
de vil være skraldemænd og kvinder, når 
de bliver voksne.

Farlige konsekvenser
Børnene har deltaget med stor interesse, 
og personalegruppens overvejelser inden 

forløbet er blevet indfriet til fulde. De 
ville gerne tidligt gøre børnene bevidste 
om, hvad skrald gør ved naturen, og hvad 
de kan gøre, for at mindske mængden af 
skrald. De har eksempelvis talt med bør-
nene om, at når de tegner, skal de bruge 
begge sider af papiret, fordi papir ikke 
bare er noget, man kan bruge en masse af, 
og bare smide ud. Men at det rent faktisk 
kommer fra træer, og de tager mange år 
om at komme igen, efter man har fældet 
nogle store gamle træer. 

 - Vi synes, at det er vigtigt, at børn 
tidligt får en viden om, hvad der er skrald, 
og hvad det gør ved vores natur. Så de får 
en ansvarsfølelse for at smide deres skrald 
ud, så det ikke ender i naturen. 

Da vi sluttede ugen af med at veje alt 
skraldet og sortere det, spurgte flere af 
børnene, hvornår vi næste gang skal ud 
og samle skrald igen med et stort smil på 
læberne. Og alle børnene i Hoppeloppen 
ved nu, hvorfor det er farligt at smide tyg-
gegummi i naturen, for hvis fuglene spi-
ser det, klister deres næb sammen, og de 
dør, fordi de ikke kan få noget at spise og 
drikke, fortæller Pia Rotbøl.

Børnehuset Hoppeloppen har fået 
samlet 44 kg skrald i alt - så sejt.

ASK & BØGEBRÆNDE 
SÆLGES

SAVET OG KLØVET
SELVAFHENTNING

KAN LEVERES MOD EKSTRA BETALING

TRAILER KAN LÅNES
Forsorgshjemmet Østervang

Trankær Mosevej 25, 8310 Tranbjerg
Henv. Jesper Land Gregersen 

tlf. 30 60 03 43 Ring og hør nærmere
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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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Spejdergruppen samler penge ind til 
stort og flot klatre- og aktivitetstårn.

Af Stina Christiansen

1. Tranbjerg spejdergruppe i mange år 
haft en mindre klatrevæg, men som nu er 
ved at være nedslidt. Det er derfor grup-
pens ønske at få en større væg, der kan 
mere. Det er der kommet et stort, spæn-
dende projekt ud af. 

Flere muligheder
Spejderne har fået tegnet deres idé om en 
ny klatrevæg, og det er blevet til et klatre- 
og aktivitetstårn med masser er udfor-
dringer for både små og store.

Tårnet skal indvendig kunne bruges 

1. Tranbjerg har høje planer
til klatring og samarbejdsaktiviteter. Her 
vil der også blive plads til et hjørne med 
hyggeaktiviteter. Der vil være højt til lof-
tet, så når der ikke klatres, kan der bygges 
med rafter eller andet, som kræver højt 
til loftet. Og er der brug for en overnat-
ning indendørs i hængekøje, så kan man 
også det. 

Udvendig vil der fra taget blive en 
svævebane og en tovbro over i skoven. I 
hjørnet bliver der en mindre overdækket 
terrasse og plads til en udendørs hænge-
køjezone. Bygningen vil kunne åbnes til 
aktivitetsområ-det, så det indvendige og 
det udvendige næsten smelter sammen. 
Det skal være let at ændre indretningen, 
så bygningen altid kan rumme nye ideer 
og fremtidens spejderaktiviteter.

Projektet i sin helhed.
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Friluftsliv i de kolde måneder
 - Ideen med tårnet, der kan mere end 
en klatrevæg, kom, fordi vi har en udfor-
dring i at fastholde de 12-18 årige spej-
dere. Især i vinterhalvåret, hvor friluftsliv 
i regn og vind ikke lige er det sejeste, når 
man er teen-ager, vil det være fantastisk 
at kunne tilbyde store udfordringer kom-
bineret med hygge og afslapning. Vi vil 
gerne kunne tilbyde denne aldersgruppe 
sjove og udfordrende aktiviteter både ude 
og inde året rundt. Men det er vigtigt, at 
tårnet bliver planlagt fleksibelt, så det kan 
bruges af alle vores spejdere, og af andre 
børn og unge fra Tranbjerg og omegn, 
fortæller Tropsleder, Bente Damsgaard 
Sejersen.

Når tårnet står der, er det planen at 
1. Tranbjerg vil lave åbne aktivitetsdage, 
hvor unge fra nærområdet kan komme 
og klatre og prøve kræfter med de andre 
udfordringer, som tårnet bliver udgangs-
punkt for. 

Bæredygtighed og upcyckling
 - Som spejdere ønsker vi at bygge bære-
dygtigt. Det skal være et byggeri, hvor vi 
har tænkt over de materia-ler, vi bruger, 
og derfor vil vi også arbejde med gen-
brug. De materialer, som kan genbruges 
og eventuelt gives en større værdi, sparer 
ressourcer og energi. Vi har fået inspira-
tion fra Real Danias Upcyckling House, 
og vores ældste spejdere er i gang med 
at skabe kontakter og materialer som 
kan genbruges i vores bygge-ri. Det er en 
spændende, men også besværlig proces, 
hvorfor vores tidsplan for opførelsen af 
byggeriet er længere end normalt for en 
bygning af denne størrelse. Men det giver 
spejderne en mulighed for at være mere 
med og at kunne føle, at det gør en for-

skel, at de har bidraget, siger Bente Dams-
gaard Sejersen

 - Bæredygtighed er ikke kun materia-
levalg. Vi bygger et 0-energihus og tænker, 
at et byggeri, der kan ani-mere til mere 
bevægelse i hverdagen er den helt rigtige 
vej for fremtidigt spejderarbejde.

Økonomi
Det samlede budget er på cirka 460.000 
kroner. Heraf her 1. Tranbjerg fået 

Tårnet i fuld højde.

>>>
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230.000 kroner fra Aarhus Kommune, og 
resten skal de skaffe selv. Det har de gjort 
ved at spare op, sælge lodsedler, og så har-
dei fået et par sponsorater. 

- Lige nu mangler vi 100.000 kroner, 
som vi håber at kunne skaffe via sponso-
rater og private tilskud.

Vi har lavet en indsamling på Better 
Now, hvor man kan støtte med skattefra-
drag. https://www.betternow.org/dk/klat-
revaeg. Vores plan er, at tårnet kun skal 
være 1. etape af et større projekt, hvor en 
del af vores hytte skal ombygges og sam-
menbygges med tårnet, så vi får et nyt 
stort rum med højt til loftet og plads til 
nye typer spejderaktiviteter – fremtidens 
spejderaktiviteter, siger Bente Damsgaard 
Sejersen.

Hvem er 1. Tranbjerg
De er en spejdergruppe med omkring 
80 spejdere og ledere i alle aldersgrup-
per, som har egen hytte lige ud til den nye 
skov i Tranbjerg. Spejderne mødes i afde-
linger en gang om ugen og så er der fælles 
møder, weekendture, arrangementer og 
sommerlejre.

De har et stort fokus på fællesskab og 
samarbejde og rigtig mange af aktiviteter-
ne foregår udendørs. Især om foråret og 

sommeren er naturen en fantastisk ram-
me for aktiviteterne. Det er den også om 
vinteren, og der er ikke noget bedre end 
at have sovet i shelter en frostklar nat. 

Gruppen har 12 frivillige ledere som 
i hverdagen bruger mange timer på at 
planlægge og gennemføre mø-der, aktivi-
teter og ture.

Tårnet med terrasse 
og tilbygning.
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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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bygværk, der styrer udløbet fra søen til 
Ballebæk, da søen egentlig er et regn-
vandsbassin for overfladevand fra Tran-
bjerg by, forklarer Morten Østergaard. 

Med hensyn til fremtiden for området, 
hvor renseanlægget ligger i dag, så er den 
ikke endelig afklaret. Men trådhegnet bli-
ver fjernet, og området åbnet.

Det meste af den nye pumpestation 
ligger under jorden. Det, der vil stå syn-
ligt tilbage, når arbejdet er færdig, vil 
være et mindre hus oven på pumpestatio-
nen samt en del af reservemagasinet for 
spildevand.

Aarhus Kommune har nogle ønsker 
for anvendelsen af området, men det ikke 
er endelig afklaret, hvad der kommer til 
at ske. I løbet af foråret og inden august, 
kommer der en afklaring. Tranbjerg Ti-
dende vender naturligvis tilbage, når vi 
ved mere. 

r e n s e a n l æ g

De hamrer og banker stadig nede ved 
søen ved rensningsanlægget. Men 
hvad laver de egentlig, og hvor langt 
er de nået?

Af Stina Christiansen
 

- Vi er nået rigtig langt med projektet 
med at nedlægge renseanlægget. Vi har li-
ge færdiggjort den nye pumpestation, som 
skal pumpe spildevandet fra Tranbjerg til 
Viby Renseanlæg, fortæller projektleder 
fra Aarhus Vand, Morten Østergaard. 

Arbejdet består blandt andet i at om-
bygge nogle af renseanlæggets procestan-
ke til et reservemagasin for opmagasine-
ring af spildevand under regn eller ved 
pumpenedbrud for at undgå udledning af 
urenset spildevand til Ballebæk.

Morten Østergaard forventer, at hele 
anlægget står færdig til august.

Baggrunden for projektet er, at Aar-
hus Vand er i gang med at nedlægge fem 
renseanlæg i den sydlige del af kommu-
nen. Det sker som led i den overordnede 
spildevandsplan 2013 - 2016 for Aarhus 
Kommune, som du kan læse mere om på 
www.aarhusvand.dk under Her arbejder 
vi/Nedlæggelse af renseanlæg. 

Arbejde på stien
- Det arbejde, vi har udført på stien, der 
løber omkring søen, er lægning af en del 
af ledningen, der skal føre spildevandet 
fra Solbjerg til den nye pumpestation i 
Tranbjerg. Desuden har vi renoveret ud-
løbsbygværket fra søen, det vil sige det 

Renseanlægget forsvinder 
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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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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



32 |

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 
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Aarhus Stiftstidende kårede i 
april Aarhus’ grimmeste torv, 
og her havde Tranbjerg Butiks-
torv fået æren af at komme 
med i opløbet.
De fem torve nominerede var:

Aarhus Stiftstidende havde ta-
get to eksperter i byrum og by-
kultur, byhistoriker Lars Holleu-
fer og arkitekt Rie Øhlenschlæ-
ger med rundt på alle torvene 
og bad dem komme med deres 
vurdering. 

Tranbjerg Torv i dårligt selskab
Deres kommentarer til torvet 
var:
Njae, øh - Tranbjerg Torv. Kan 
det være her? Er det her over-
hovedet et torv?
 - Et af problemerne er, at der 
vender masser af lukkede faca-
der ud mod torvet. Altså store, 
massive vægge uden vinduer. 
Husene vender ryggen til, og 
det giver stedet et uindbyden-
de udseende, mener Rie Øhlen-
schlæger.
Lars Holleufer kalder stedet 
’historieløst’.  - Det var en af de 
her moderne pladser, som blev 
lavet i 1960’erne og 1970’erne. 

man simpelthen ikke behand-
let de mennesker, der bor i 
Tranbjerg, ordentligt.
Selv om skaden er sket, er det 
ikke for sent at rette op på den, 
mener Rie Øhlenschlæger og 
Lars Holleufer:

en del af torvet, plant nogle 
træer, sæt nogle bænke op i 
solsiden og prøv med en ny 
belægning. Det behøver ikke at 
være dyrt. Det er vi her på Tran-
bjerg Tidende helt enige med 
dem i.
I øvrigt ”vandt” Tranbjerg Bu-
tikstorv ikke – det gjorde Rund-
høj Torv og Store Torv.

Flere bemærkninger 
til cykelstien
Det er efterhånden et års tid si-
den, at arbejdet med cykelstien 
gennem Tranbjerg Hovedgade 
blev sat i gang efter et borger-
møde, hvor der var flere kriti-
ske røster.

-
ens Anvendelse i Aarhus Kom-
mune fortæller, at kommunen 
har fået mange bemærkninger 
vedrørende cykelstien.

ringe ind med deres kommen-
tarer. Så vi har haft flere runder, 
hvor vi har været ude og rette 
lidt til derude.
Om et års tid vil kommunen 
komme ud og måle, om ha-
stighedsbegrænsningen bliver 
overholdt.

Lige nu ligger der nogle meget 
store stakke med papir på bor-
det hos arkitekt Nina Møller fra 
Aarhus Kommune, som er ko-
ordinator på projektet omkring 
linjeføringen af Beder-Bering-
vejen. 

-
ringssvar, hvor nogle af dem er 
med underskriftsindsamlinger 
enten for eller imod linjeføring 
a, b eller c, fortæller hun.

Så i den kommende tid skal 
hun i gang med arbejdet med 
at komme det hele igennem og 
få det resume-ret, besvaret og 
derudfra komme med en sam-
let konklusion.
 - Jeg forventer at sende det 
videre inden sommerferien, så 
byrådet kan kigge på det en 
gang efter sommerferien, siger 
Nina Møller.

150 høringsbidrag til Beder-Bering-vejen
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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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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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Tranbjerg Lokalhistoriske Samling

Find mere end en million billeder fra 
alle landets lokalarkiver - omkring 
300 fra Tranbjerg Lokalhistoriske Sam-
ling.

Af Erik Moldt, Tranbjerg Lokalhistoriske 
Samling

en 20. februar 2015 gik portalen Ar-
kiv.dk i luften, og formidling af lo-

kalhistorien tog et kvantespring. Arkiv.
dk er en guldgrube fuld af unikke mu-
ligheder for at kigge ned i alle landets 
lokalarkiver.

Tranbjerg Lokalarkiv giver dig her nog-
le gode fif til hvordan, du kan dykke ned 
i historien. 

Søg Tranbjerg-billeder i Danmarks 
største fotoalbum

Hurtig søgning
Billede 1: Ved at benytte ’Hurtigsøgnings-
feltet’, der ligger øverst på siden, søger du 
i alle landets arkivalier.

Hvis du eksempelvis skriver ”sleth tegl-
værk” finder du 39 sider med det pågæl-
dende søgeord. Alle siderne er fra vores 
arkiv. Hvis der på andre af landets arkiver 
var registreret materiale med samme sø-
geord, ville disse sider også komme frem 
her.

Husk: Hvis du søger på mere end et 
ord, skal ordene sættes i citationstegn.

Avanceret søgning
Billede 2: Når du benytter ’Avanceret søg-
ning’, kan du vælge vores arkiv ’Tranbjerg 

Billede 1

D
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Lokalhistoriske Samling’. Derudover kan 
du vælge kun at se ’Billeder’. Skriv eksem-
pelvis ’’britze’, og søgnigen viser dig fire 
billeder.

Ved at klikke på et af billederne, kan 
du læse mere om personerne på billedet. 
Se billede 3.

Hjælp os
Hvis du ved mere om et billede, for ek-
sempel hvornår billedet er taget eller en 
historie om motivet, er du velkommen til 
at kontakte arkivet, så vi kan få opdateret 
teksten på mail-adressen Tranbjerglok@
gmail.com

Ved registrering og scanning af bille-
derne indtastes de oplysninger, der følger 
med billedet.    

I mange tilfælde er det sparsomt med 

oplysninger, og specielt dateringen er 
vanskelig.

Programmet åbner dog mulighed 
for at angive en årrække, eksempelvis 
1930-1950.

Bliv klogere
Vi ønsker rigtig god fornøjelse med søg-
ning i Arkiv.dk - måske finder du nogle 
familiemedlemmer, du ikke vidste, du 
havde!

Arkiv.dk åbner en spændende måde at 
formidle arkivets materiale på.

Kik ind på arkivets hjemmeside: tran-
bjerglokalhistorie.dk og læs om, hvor 
langt vi er kommet med at registrere arki-
vets materiale, herunder de omkring 2200 
billeder vi opbevarer fra Tranbjerg sogn.

Billede 2

Billede 3
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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”



Kirke
og
Sogn

MUSIK 
GUDSTJENESTE
PINSEDAG
Søndag d. 24. maj 2015 kl. 10.00

Med denne koncert i form af gudstjeneste, 
fejrer vi Helligåndens komme. 
Solisten er Katrin Sønnichsen, violinist i 
Aarhus Symfoniorkester og efterhånden et 
kendt ansigt i Tranbjerg Kirke. 
På programmet er der A. Vivaldis virtuose 
musik fra „De fire årstider“, 
B. Djordjevics (Tranbjerg Kirkes organist)  
fortolkninger af pinsesalmer for violin og 
orgel, samt spændende flerstemmig sang 
mellem menigheden, sangsolisten og 
 instrumenterne.

Vel mødt!

HUSK 2. PINSEDAG!
Friluftsgudstjenesten i Hørhaven kl. 11.00 – se side 7
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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 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

Sogneindsamlingen 2015
Søndag den 8. marts deltog Tranbjerg 
Sogn i Folkekirkens Nødhjælps lands-
indsamling.
Vejret var fint, og der kom så mange 
indsamlere, at vi fik dækket næsten alle 
ruter, så vi fik det hidtil bedste resul-
tat, idet der i Tranbjerg blev indsamlet 
39.583 kr., som går til kvinderne i ver-
dens fattigste lande.
En stor tak til alle konfirmander samt 
andre børn og voksne, der deltog i ind-
samlingen. Også tak til de ca. 20 elever 
fra Testrup Højskole, der ydede en stor 
indsats, og endelig vil jeg takke alle, der 
støttede indsamlingen.

Grethe Gylling

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

Søndag d. 17. maj (6. s. e. påske)
10.00:  Anja Stokholm.  

Prædikant: Sarah Lodberg

Søndag d. 24. maj (Pinsedag)
10.00: David Kessel. Musikgudstjeneste

Mandag d. 25. maj (2. pinsedag)
11.00: Friluftsgudstjeneste i Hørhaven

Tirsdag d. 26. maj
10.00: Andagt

Søndag d. 31. maj (Trinitatis)
10.00: David Kessel
11.30:  Familiegudstjeneste  

m/dåbsjubilæum. David Kessel

Søndag d. 7. juni (1. s. e. trinitatis)
10.00: Anja Stokholm
11.30:  Dåbsgudstjeneste.  

Anja Stokholm

Tirsdag d. 9. juni  
10.00: Andagt

Søndag d. 14. juni (2. s. e. trinitatis)
10.00: Anette Brøndum

Lokalcenter:

Onsdag d. 27. maj
14.00: David Kessel

Røde kors’ besøgstjeneste
Vil du gerne have besøg, eller har du 
overskud til at blive besøgsven, så ring 
til Røde Kors’ kontaktperson her  
i området
Jane Christensen, tlf. 70 20 24 60
Du kan også kontakte en af 
præsterne
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 Præstens 
 rubrik

Anja Stokholm

Pinsen – den  
uhånd terlige højtid
I en af landets store aviser bragte man 
for en del år siden løbende tegneserien 
”Livets gang i Lidenlund”. I en af tegne-
seriestriberne sidder to mænd og læser 
avis. En af overskrifterne lyder: ”Kvinde 
skudt i Pinsen”. Den ene mand sidder 
og funderer et øjeblik. Så spørger han 
sin kammerat: ”Du Jørgensen, hvor sid-
der i grunden pinsen på en kvinde”? 

Pinsen har altid været vores uhåndter-
lige højtid. Vi kan måske se pinsesolen 
danse, men det er som om, også pin-
sens ånd danser af sted – den er ikke 
sådan at indfange og få styr på. Så er det 
lettere og mere konkret med barnet i 
krybben eller med manden på korset 
og den tomme grav – julens og påskens 
fortællinger. Men ikke desto mindre hø-
rer vi, at det er pinsen, der med sin ånd 
gør alting levende. 

I en af Astrid Lindgrens børnebøger 
drømmer et af børnene om at kunne 
indfange julens duft og ånd i en lille då-
se. På en grå og trist dag ville hun finde 
dåsen frem og blive opstemt og fyldt 
af julens livgivende ånd. Nok til at leve 
af i et godt stykke tid. Madicken, som 
den lille pige hedder, er formentlig ikke 

ene om det ønske. Hvem der dog bare 
havde ånden, sandheden og meningen 
med det hele i en lille dåse, som man så 
kunne finde frem, når der var brug for 
den! Sådan er virkeligheden naturligvis 
ikke. 
Alligevel er ånden ikke kun noget ude-
finerligt og luftigt, men også noget gan-
ske konkret. 

Vi oplever det hver gang, vi holder dåb. 
Ånden følger med vandet over vores 
hoveder. Og den tager bolig i os, når 
vi side om side ved Vorherres bord får 
skænket hans vin og i hånden lagt hans 
brød. Den får krop og form, den bli-
ver levende imellem os, der hvor fred, 
mildhed og kærlighed får plads – som 
livstegn midt i den verden og virkelig-
hed, vi så mange gange ellers må opleve 
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Sognekalender
som åndsforladt, ja måske ligefrem me-
ningsløs. 

Kærligheds og sandheds Ånd, Jords og 
Himmels hjertebånd. Sådan lyder det i 
en af vores store pinsesalmer. Jords og 
Himmels hjertebånd – det er ånden, der 
knytter bånd mellem himmel og jord. 
Binder hjerter sammen – vores og Vor-
herres. Vi synger om, hvordan ånden 
inviterer vore hjerter til at slå i takt med 
det himmelske hjerteslag, så vi bliver en 
del af Vorherres virkelighed, så vi får del 
i hans fred. Så skønt verden, vi står i, sta-
dig er den samme, så er alting alligevel 
gjort nyt. Gen-skabt. Gen-løst. Som om 
verden har fået nyt ilt tilført.  

Alt sammen betyder det, at vi ikke er 
dømt til at løbe fra verdenshjørne til ver-
denshjørne efter sandhed og mening. 
Vi skal ikke krænge vores inderste ud 
for lede efter en mening skjult dybt der-
inde. Vi skal ikke først realiseres i den 
ene eller anden form for at få del i, hvad 
der er sandt. Vi er allerede på forhånd 
sat ind i en sandhed og en mening, som 
giver liv til verden. En sandhed, som for-
tæller os, at himlen har forbundet sig 
med jord.  Guds himmelske hjerteslag 
har sat verden i gang. Siden har det ikke 
forladt os. Julenat begyndte det at slå i 
et menneskehjerte, for at Gud kunne 
gøre sig til en del af den historie, der 
er vores og for at gøre os til en del af 
sin evige historie. Når det er pinse, så 
hører vi de løftefulde ord om, at selv om 
himlen er milevidt fra jord, så er den al-
ligevel kommet os nær – i kærligheds 
og sandheds Ånd. 
Derfor kan vi ønske hinanden en glæ-
delig pinse! 

Møde for frivillige 
ved Tranbjerg Kirke
Torsdag den 4. juni kl. 19.30 er der 
møde for gruppen af frivillige ved 
Tranbjerg Kirke.
Vi vil informere om kommende arran-
gementer og ikke mindst sige stor tak 
for jeres hjælp og indsats i den for-
gangne sæson. 
Overvejer du at blive frivillig ved kir-
ken, er du også meget velkommen til 
arrangementet. 

Af hensyn til et lettere traktement er 
der tilmelding til kirkekontoret senest 
torsdag den 28. maj.
Tlf.: 86 29 57 33. E-mail: lokr@km.dk 

Tirsdag d. 19. maj
19.30: Tranbjergkorets forårskoncert

Onsdag d. 27. maj
19.00: Menighedsrådsmøde

Torsdag d. 4. juni
19.30: Frivillig-aften

Onsdag d. 17. juni
19.00: Menighedsrådsmøde



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. 

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.  

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

Kæmpe udvalg i: 
 
T-Shirts pr. stk. 5 kr. Shorts fra 5 kr. 
samt kasketter og sommerhatte. 
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Pinsegudstjeneste i Hørhaven
2. pinsedag den 25. maj kl. 11.00

Fællesskab med alle sanser inddraget !
Vi fejrer igen fælles pinsegudstjeneste! Vi sidder i det grønne græs med fug-
lesang over de nyudsprungne bøgetræer og med sang, musik, bøn og pinse-
budskab. 

Pinsen er fællesskabets fest. Vi fejrer det forunderlige, at Gud sender Hellig-
ånden til verden for at nedbryde skel og grænser mellem mennesker. For at 
puste til den glød i os, som får tro, håb og kærlighed til at blusse. 

Kom og vær med til at fejre pinse i Hørhaven. Aarhus Brass Band spiller, og det 
er gudstjeneste for hele familien. Benyt lejligheden til også at tage madkurven 
med og spis frokosten i det grønne sammen med alle os andre. 

Vi glæder os til at se jer alle!

Mange hilsner 
Aarhus Søndre Provsti
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Morgenandagt
Vi fortsætter også i de kommende måneder med morgenandagterne. Hver an-
den 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 mulighed for at få en pause i hverdagen 
med fokus på noget andet end alt det, der ellers fylder.

Datoerne i maj og juni er:

12. maj – 26. maj – 9. juni – 23. juni (sidste gang inden sommerpausen)

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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Dåbsjubilæum
Søndag den 31. maj kl. 11.30 inviterer 
vi alle børn, der blev døbt i vores kirke 
for fem år siden, til dåbsjubilæum.

Der vil blive holdt en børnegudstje-
neste, og i forbindelse med denne 
gudstjeneste får alle jubilæumsbørn 
en gave.

Efter gudstjenesten inviterer vi til en 
let frokost i Sognegården.

Vi glæder os til at se jer med jeres for-
ældre, søskende og bedsteforældre!

Forårskoncert 
i Tranbjerg Kirke
Tirsdag den 19. maj kl. 19.30

Denne tirsdag aften vil 

Tranbjergkoret
med musikledsagelse afholde 
forårskoncert i Tranbjerg Kirke.

Koncerten vil byde på klassiske 
korsatser og danske sange.

Dirigent for koret er:

Ulla Brahms

Alle er hjerteligt velkomne til at 
høre lokalområdets kor.

Gratis adgang
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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


