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tranbjerg
Russere i Tranbjerg

To 8. klasser på Tranbjergskolen
havde besøg af skoleklasser fra
Rusland. Efter besøget skulle
de alle skrive en artikel om
oplevelsen. Lærere og redaktionen fra Tranbjerg Tidende
læste bidragene og har valgt en
enkelt ud, som vi bringer her i
bladet. Læs Frederikkes artikel
om udvekslingsoplevelserne på
side 24.

Sprog og bog
Der var brede smil, store øjne
og udfoldede ører, da dagplejebørnene ﬁk en god historie og
massage imens.
Dagplejerne har været på kursus, og det nyder de små rigtig
godt af.
Læs mere på side 16.
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Jørgen Hansen, fra Tranbjerg Fotoforening har fanget rapsmarkerne omkring Tranbjerg, når de er allersmukkest med deres gule farve.
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redaktion
Henning Sørensen
(ansvarshavende)
Grønløkke alle 92
8310 Tranbjerg
Telefon 8747 8818
Else Andersen
(kasserer)
Nørrevænget 38
8310 Tranbjerg
Telefon 8629 2491
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

redaktionens røst …

Nabovenskab
Thomas Blachman, som nok mest er kendt som sur dommer i
X-Factor, har med programrækken ’Luk mig ind – det er Blachman’ sat fokus på ensomhed. Og i kølvandet af det har hjemmesiden Nabovenskab.dk set lyset.
Siden henvender sig til alle, som har interesse i at lære sine naboer bedre at kende, og fungerer som et digitalt netværk, hvor
hver opgang/vej får sin egen lukkede gruppe. Alle beboere kan
blive en del af nabovenskabet. Nabovenskab er oprettet med
støtte fra Trygfonden.
På Facebooksiden Borgere i Tranbjerg er der allerede blevet delt
en opfordring til at bruge siden. Lars skrev: Vi har et godt sammenhold i byen, men jeg tror på, at det kan blive endnu bedre.
Så der er allerede Tranbjerg-borgere på siden, og måske kan vi
blive endnu ﬂere.
Det kunne blive starten på en masse gode oplevelser med folk,
som man allerede er tæt på. Det kan være der, man inviterer andre til at plukke æbler på sit æbletræ, hvis man har for mange.
Fortæller at man tager på ferie og beder andre holde øje med
huset. Spørger om man kan låne en plæneklipper, to æg eller en
hånd. Måske kan man ﬁnde én at dele avis eller ugeblad med.
Hjemmesiden kan måske være det skub, nogle veje skal have for
at komme op over hækken og få sat navn på de ansigter, som
man har hilst på i ﬂere år uden at tage det næste skridt.
Vi kan da prøve..
Tjek Nabovenskab.dk og se, om der allerede er nogen fra din
vej, der har oprettet sig.
+PVSOBMJTUt4UJOB$ISJTUJBOTFO

næste nummer
I bladet optages gratis læserbreve og redaktionelt stof, som ikke
har karakter af at være annonce. Redaktionen forbeholder sig ret
til at afgøre, hvad der betragtes som annoncelignende indlæg.
Er der tvivlsspørgsmål, kontakt da venligst redaktionen.
Indlæg, artikler, billeder, annoncer mm. til næste nummer skal
aﬂeveres til: stof@tranbjergtidende.dk senest den 9. juli,
udgivelsesdatoen er den 8. august.
Tryk:
LaserTryk
Oplag:
4.500
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bibliotek

Tranbjerg Bibliotek

Sommerbogen

Nettip

For alle børn mellem 7 til 14 år!
Sommerbogen er en konkurrence hvor du skal
læse og anmelde bøger for at være med.
Når du har anmeldt mindst 3 bøger, er du
automatisk med i kampen om hovedpræmierne: Den Heldige, den Bedste og den Hurtige.
Der er også præmier hver dag i
sommerbogs-bingo
Og derudover er der Ugepræmien, her behøver du kun at lave én anmeldelse for at kunne
vinde en af ugebøgerne.
Men chancerne er dog bedst, desto ﬂere du
laver.
Se mere på pallesgavebod.dk
Sommerbogen er et læselyst-projekt under de
danske folkebiblioteker.

Netmedier er bibliotekets tilbud til dig, som
ønsker at have adgang til et udvalg af digitale
materialer – her og nu.
Med netmedier slipper du for lange reserveringskøer og du har adgang til netmedierne
alle døgnets 24 timer.
Prøv f.eks.
TURteori.dk
Med Teori.dk giver Aarhus Kommunes Biblioteker dig gratis og helt lovligt adgang til en
række online kurser indenfor transportområdet og al den nødvendige viden om teori til
kørekort.
Du kan få adgang til ﬂere netmedier og læse
mere på vores hjemmeside aakb.dk.
Du kan bruge kurserne hjemmefra via din
pinkode og login til bibliotket.

Sommerferie i Strik-in
Strikkeklubben holder sommerferie i juli og
august.
Vi mødes igen den 3. september.
Strik-in er et gratis og uforpligtende tilbud til
alle med lyst til at mødes over strikketøj, garn,
opskrifter og en kop kaffe.
Alle er velkomne – både nybegyndere og mere rutinerede strikkere.
Vi mødes på biblioteket den første torsdag
hver måned kl.18 – 19.30 fra september
til juni.

Adresse
Tranbjerg Bibliotek
Kirketorvet 6
8310 Tranbjerg J
Tlf: 8713 2435
E-mail: tranbjergbibliotek@aarhus.dk
Internetadresse:
www.aakb.dk/tranbjerg
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Mandag 9-18
Tirsdag 9-18

ÅBNINGSTIDER
Onsdag 9-18
Torsdag LUKKET

Fredag 9-18
Lørdag 8-13

8629 4800
Tranbjerg Hovedgade 3 - 8310 Tranbjerg v/Djurslands Bank
“Buslinie 4A lige til døren, 300 m fra toget”
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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 – hverdage kl. 8-15.
E-mail: omraade-syd@mso.aarhus.dk
www.aarhus.dk/OmraadeSyd

Spiseklub
Har du lyst til hyggeligt samvær og et
godt måltid mad, er du velkommen til at
være med i vores spiseklub i lokalcentrets
cafe Tranen hver anden torsdag.
Der er også mulighed for kørsel til og fra
lokalcentret.
Ring til Pia Koller på tlf. 5157 6054 eller
Peter Sørensen på tlf. 8629 1224 eller
2339 9685 for at høre nærmere.

Markedsdag
Tirsdag den 4. august 2015 klokken 10.00
– 14.00.
Mød op til et marked med boder og
aktiviteter.
På dagen kan du lade dig inspirere til
aktiviteter og melde dig til efterårets/
vinterens aktiviteter.
Krolfturnering.
Petanqueturnering.
Der er optræden af seniordanserne,
harmonikamusik og andre overraskelser.
Der sælges amerikansk lotteri.
Alle er velkomne.
Har du lyst til selv at have en bod, så
kan du købe en stadeplads til 125 kr.
hos Bjarne Brogaard, tlf. 86 29 49 68
bjarnebrogaard@webspeed.dk

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

Tel. 86 299 700

20ņ®ĜeņeŜæĆÿ®ņĦî
Aﬂever bilen inden kl. 9
– så har vi den færdig
samme dag inden 16!

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

v/Jens-Ole Jensen
Damvænget 30
8310 Tranbjerg J.
4LF     s -OB    
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lang dag

Dobbelt skoledag på Tranbjergskolen
orsdag den 21. maj skulle eleverne
”sidde efter”, fordi de ﬁk en ekstra
fridag i forbindelse med juleferien. Så dagen bød på en dobbelt skoledag, hvor der
var undervisning om formiddagen og forskellige aktiviter derefter.
Fodboldturnering, produktion af musikvideoer, cykeltur til Hørhaven og fagligt O-løb, arrangement med Tranbjerg

T

løbeklub, tur til Aarhus væddeløbsbane
for at deltage i Børneløbet 2015, aktiviteter med klubben på Grønløkke Allé, tur
til Flensborg, tur til motorikhallen, ﬁlmoptagelser i Aarhus, fællesspisninger med
og uden forældre, synopsearbejde for 9.
klasser og meget, meget mere.
Alt efter klassetrin var eleverne i skole
til klokken 20, 18.30 eller 17.

|7
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Fælleshus til udlejning
Dejligt fælleshus
med plads til 48 personer

Byg og Montage

A/B Æblehaven
Trankær Vænge 98, 8310 Tranbjerg J

Ring eller skriv for et uforpligtende tilbud

- Nyt tag

Kontakt kun via
abfaeble@abf-aeblehaven.dk

- Nyt køkken og bad
- Nye vinduer og døre
- Tilbygning - Renovering
Østerbyvej 7 - 8310 Tranbjerg - 6130 3137 - kontakt@sylvesterbyg.dk

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

8629 9886
Eget træningscenter!
Åbent man. - fredag kl. 8 - 20.
Bus 4A og 20 samt Odderbanen lige til døren. Telefon 8629 9886

www.lumen.dk

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

Priser fra 250,-/md
5SBJMFSFVEMFKFTq'MZUOJOHUJMCZEFT

Mere plads for pengene!

tlf. 50 56 86 06
www.lumen.dk
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Den nye ejendomsmægler i Aarhus
med værdierne i orden!
”Efter 13 gode år hos home har jeg nu, sammen
med en god kammerat, åbnet min egen
forretning LokalBolig Aarhus City.
Lokalkendskab er en mærkesag for os og enhver
opgave påtages med stor passion”
Henrik Vesti Gottschalck

P ålidelig
A nsvarlig
S elvstændig
S olidarisk
I nitiativrig
O rdentlig
N ærværende

Priser

Ved d
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ne sti

ger!

hvad
er væ din bolig
rd ?

Konta
kt os f
or en
gratis
uforp
li
vurde gtende
ring

Boligsalg med passion
Indehavere

Åboulevarden 82 - 8000 Aarhus C.

Thomas Møller Rasmussen &
Henrik Vesti Gottschalck

Tlf.: 8844 2211 - Mail: hvg@lokalbolig.dk - www.lokalbolig.dk
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Der blev fyret nogle fjerbolde over nettet til AIA Badmintons klubmesterskab.

Spændende klubmesterskab
ørdag den 25. april 2015 mødte 24
toptrænede, spændte og forventningsfulde badmintonspillere op til en
eftermiddag i Grønløkke-hallen for at afgøre årets klubmesterskab. Alle baner var
gennem 5 timer fyldte med glade, koncentrerede og godt kæmpende spillere,
der dystede i de forskellige årgange om at
vinde de store vandrepokaler og de lidt
mindre pokaler til ejendom.
Efter forrygende spil, tætte sæt og lange kampe blev eftermiddagens første halvdel – singleturneringen – afgjort.
Som noget nyt blev der herefter trukket

L

lod om sammensætningen af doubleparrene indenfor hvert af de to træningshold.
Alle spillerne skal have stor ros for at gå
til doublekampene med god energi med
en ”tilfældig” makker.
Sideløbende med ungdomsspillernes
kampe afgjorde trænerstaben deres indbyrdes styrkeforhold med samme entusiasme som ungdomsspillerne.
Mange tilskuere
Tilskuerpladserne var pænt besøgt hele
eftermiddagen, hvor forældre, søskende,
bedsteforældre og venner ivrigt fulgte

10 |
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badminton

Der var præmier og gaver til både spillere og trænere.

med i kampene og sørgede for den nødvendige opbakning og support med mad
og drikke og var medvirkende til at skabe
en fantastisk ramme om dagen.
Præmier og gaver
Afslutningsvis blev der uddelt pokaler til
vinderne i single og double, trukket lod
om præmier blandt dagens tællere i kampene og uddelt gaver fra spillerne til trænerne som tak for en rigtig god sæson.
Udover træning to gange ugentligt har
den budt på ﬂere fællesaktiviteter, som
familieturnering, weekendklubtur, et par

lørdage med anderledes badmintonaktiviteter og stævner.
Sæsonen fortsatte til udgangen af maj.
Herefter venter en velfortjent sommerferie, inden den nye sæson begynder medio
august, hvor vi håber at se både nuværende og nye spillere.
Ungdomsudvalget
AIA Tranbjerg Badminton

| 11
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HERRE- og
DAMEFRISØR

CENTER
SALONEN
CENTER
SALONEN
CENTER
SALONEN
CENTER SYD

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

TRANBJERG - 86 29 49 49

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

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

Dyreinternatet
FUCFTHWSE
…

m

Ko

og

kig

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

Dansk Dyreværn Århus
5JOHTLPWFOq5SBOCKFSH+
5MGqXXXEEBBEL

LÆGEVAGTENS

GENBRUGSSTATIONENS

TELEFONNUMMER

åbningstider:

7011 3131

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

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

Afslibning
& behandling
af trægulve

Skal gulvet holde, så ring til Polle.

86 29 46 85
60 800 807
12 |
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orientering

Driftsleder til Tranbjerg Varmeværk
Da vores nuværende driftsleder har valgt at gå på pension efter mere end 40 års
ansættelse, søger vi hans afløser til tiltrædelse pr. 1. januar 2016 eller efter aftale.
Driftslederen har med reference til bestyrelsen ansvaret for varmeværkets daglige
ledelse, drift, vedligeholdelse, økonomiske resultat samt teknisk udvikling. Derudover
har driftslederen ansvaret for, at lovkrav vedrørende varmeværket overholdes.
Tranbjerg Varmeværk er et forbrugerejet selskab, der leverer varme til ca. 3500
forbrugere i Tranbjerg. Varmen modtages primært fra Varmeplan Aarhus men kan
produces af varmeværkets kedelanlæg. Udover driftlederen er der 6 ansatte
medarbejdere.
Vi tilbyder dig:
 En mulighed for at præge varmeværkets fremtidige udvikling
 Deltagelse i faglige netværk og uddannelse
 Løn efter kvalifikationer
Vi forventer at du har:
 En uddannelse som maskinmester, ingeniør eller lignende teknisk uddannelse
 Gode lederegenskaber og er i stand til at motivere andre
 En udadvendt og engageret personlighed samt evner til også at arbejde
selvstændigt
 Gode samarbejdes-, kommunikations- og forhandlingsevner
 En åben og uhøjtidelig omgangsform med medarbejderne, forbruger og
samarbejdspartnere.
Det vil en fordel hvis du har:
 Erfaring fra energi-/forsyningssektoren
 Flere års praktisk erfaring fra en ledende stilling
 Erfaring med ledelse af større projekter
 Et godt kendskab til energiproduktion og energipolitik
Driftslederen indgår i en tilkaldevagtordning – hvorfor det er nødvendigt at bo
indenfor en rimelig afstand fra værket.
Se vores hjemmeside www.tranbjergvarme.dk eller kontakt:
Bestyrelsesformand Flemming Mikkelsen
Mobil 20 30 48 49
E-mail: flmi@privat.dk
Ansøgning stiles til:
Tranbjerg Varmeværk
Att. Bestyrelsen
Jegstrupvænget 630
8310 Tranbjerg J
Ansøgningen skal være Tranbjerg Varmeværk i hænde senest 1. september 2015.
Ansættelsessamtaler forventes gennemført ultimo september/primo oktober 2015.

| 13
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DÆKLADEN
En del af Dækbilen

Kattrupvej 57
8361 Hasselager
Tlf.: 60 60 13 39

Kattrupvej 57 - 8361 Hasselager - Tlf.: 60 60 13 39 - bj@daekbilen.dk SE-nr 26570182 - 2011© Dækbilen.dk

Dækbilen
For vore "super service" kunder!
Spar tid og penge! Få skiftet dækkene hjemme.
Billigste problemløse dækskift. Ring og bestil dæk, tid og sted for
dækskift.Vi kommer med dæk, skifter,
afballancere og monterer på din bil.

Dækladen

Dækladen

Læs mere på www.dækbilen.dk
Bestilling på 6060 1339

For vore “gør det selv" kunder!

For vore “prisbeviste" kunder!

Du henter og bringer!
Vi skifter dækkene og ringer.

Spar på pengene! Vi sætter
discount dæk på fælgene!

Billigste måde at få nye dæk på.
Ring og bestil dæk og tidspunkt for
aflevering af fælge.
Efter 2-3 dage ringer Vi og fælgene
med nye dæk kan hentes.
Du sørger selv for af og påmontering
på din bil.

Ekstra billig måde at få nye dæk på.
Ring og bestil dæk og tidspunkt for
aflevering af fælge.
Efter 2-3 dage ringer Vi, og fælgene
med nye dæk kan hentes.
Du sørger selv for af og påmontering
på din bil.

Dækladen
For vore "gør det meste selv" kunder!
Køb hvor Du vil. Vi sætter dem på med et smil.
80,- kr pr dæk, monteret og afbalanceret på egne fælge.
Køb dine dæk hvor du vil..
Ring og bestil tidspunkt for aflevering af dine dæk og fælge.
Efter 2-3 dage, ringer vi, og dine dæk og fælge kan hentes.
Du sørger også selv for af og påmontering på din bil.
Læs mere på www.dækbilen.dk. Bestilling på 6060 1339
Vi gør opmærksom på at vi tager forbehold for at vi kan få udsolgt af visse dæk og fælge.

14 |
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Tranbjerg

apoteksudsalg
Center Syd • Tlf. 8629 9311

Tilsluttet Centralforeningen
af autoreparatører i Danmark

- den klarer vi!

Hasselager Auto ApS
Elmegårdsvej 11

Recepter indleveret inden kl. 12, kan medicinen
afhentes samme dag, efter kl. 16.00.

Åbningstider:
Mandag - Fredag 9.30 - 17.30
Lørdag
9.30 - 13.00

Tlf. 86 28 83 08
Service · Autoglas service · Skader ·
5HSDUDWLRQRJ)HMOÀQGLQJă.ODUJ¡ULQJWLOV\Q

TRANBJERG FODPLEJEKLINIK

Danske Malermestre

100
år

medlem af SADF

1909

S

A

D

F

2009

MALERMESTER

EXAM. FODPLEJER

Margrethe Kastrup
Damvænget 7 • 8310 Tranbjerg

Tlf.: 86 29 58 22
Udebehandling mandag og onsdag

Bent-Jørgen
G. Sørensen
Jørgen Karlsens Eftf.
Grundlagt 1909

8aVjh?ZchZc
I©bgZgbZhiZg
IgVcW_Zg\=dkZY\VYZ',
-(&%IgVcW_Zg\?
Ia[#/'-'&-'%&

Voldgårdsvej 17,
8270 Højbjerg
Telefon 86 27 27 72
Mobil 21 63 39 72
Bemærk vi har 30 års erfaring i
restaurering af møbler

| 15
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Bog og sprog i Tranbjerg Dagpleje
Dagplejebørnene får bøgerne ind på
en helt anden måde – gennem læsning, leg og massage.
Af Stina Christiansen
man kunne snige sig til at være et
G id2-årigt
dagplejebarn sådan en halvgrå onsdag morgen. Dagen starter med
hygge i dagplejehuset på Grønløkke Allé
på et gulv af madrasser, mens der bliver
læst op af ’Lille krokodille bliver væk’.
Børnene er dybt optagede af bogen, siger
’Igen’ og ’Øøøøv’ på de rigtige steder og
gør store øjne, mens de med store øjne
lytter til historien.
Da børnene har hørt historien en gang,

får de den fortalt igen, mens de bliver
masseret til den. Så pludselig er krokodillen på vej hen ad deres ryg, hopper ned
ad deres ben og hele historien bliver levende, mens dagplejemoderen lader sine
ﬁngre fortælle med.
Børnene er de heldige prøvekaniner i
et forløb arrangeret af Børnekulissen, der
handler om bøgernes mulighed for at udvikle de 2-3 årige børns sprog.
Udnyt bogens muligheder
Forløbet tager udgangspunkt i billedbogens potentiale i forhold til børns
sprogudvikling.
Dagplejerne bliver inspireret til, hvordan bogen kan bruges - ikke bare som

16 |
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dagplejen
højtlæsning - men også som fortælling,
leg og massage.
På kurset er der blevet arbejdet både i
teori og praksis med betydningen af både børn og voksnes mimik, stemme og
kropsudtryk.
De 18 dagplejere i Tranbjerg har også
fået redskaber til, hvordan de kan skabe
plads til, at børnene kan udfolde deres
sprog, fantasi og forestillingsevne. Men
det er ikke kun blevet ved teorien. De små
har lagt kroppe og ører til de forskellige
nye læringsmuligheder.
Leg matematikken ind
Underviser i forløbet er skuespiller og
dramaturg Mariane Siem, der igennem
mange år har lavet kurser og forestillinger
for Børnekulissen.
- Vi skal læse for vores børn for at styrke deres sproglige udvikling. Det er der
også stort fokus på i Aarhus kommune.
Børnene skal udfordres på deres sanser
og stimuleres. Dagplejerne ved allerede en
masse i forvejen, men de får det opfrisket
med det teoretiske forløb og kan bruge
det her i sproglegestuen, fortæller hun.
De næste projekter bliver noget med
at lege matematikken og talgenkendelsen
ind.
- Børnene får en anden tilgang til det,
når de får det ind gennem leg og dialog.
Når vi dækker bord, kan vi tale om, at
tallerkener er runde, og tælle dem. Den
øgede bevidsthed kan senere gøre matematikken lettere. Vi arbejder med det
førmatematiske, og vi i talesætter og taler
med børnene om, at ting kan være runde, ﬁrkantede, tunge, lette, store, små og
dermed leger vi det førmatematiske ind,
siger Karin Levinsen, pædagogisk leder i
Dagplejen.
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NYT I TRANBJERG
s /MFUGNING AF MURVRK
s 3KORSTEN
s 0UDSNING OG VANDSKURING
s +LINKER OG FLISEARBEJDE
s 4ILBYGNING OMBYGNING OG RENOVERING
s "ADEVRELSER
s $IVERSE REPARATIONER

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

MASSAGE
Ù«òÊÙãÖÝÝÙ®¦
astholm
massage

40 95 54 42

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

www.klinikkenilystrup.dk
www.bastholm-massage.dk
APS
Kåre Henneberg Laursen
Skovgårdsvænget 530 · 8310 Tranbjerg
www.tranbjerg-murerservice.dk

Dyrlæge
Finn Østergaard

Dyrlæge
Kari-Anne
Bjørnkjær-Nielsen

Dyrlæge
Ulrik Oudrup
Bech

Mob: 3116 8305

Dyrlæge
Anette Valeur
Axelsen

Dyrlæge
Peter Weis

Dyrlæge
Gitte Stenholt

 0HGLFLQVNRJNLUXUJLVNEHKDQGOLQJ  5¡QWJHQ  6FDQQLQJ  (QGRVNRSL
 /DERUDWRULHXQGHUV¡JHOVHU  +XGXQGHUV¡JHOVHU  7DQGEHKDQGOLQJ
 6WRUSHWVKRSPHGVDOJDIIRGHURJXGVW\U  7U QLQJSnYDQGO¡EHEnQG
 &7VFDQQLQJ  +RIWHSURWHVHU  )\VLRWHUDSL

,QJHUVOHYWRIWHQ7UDQEMHUJ7OIwww.oestergaards-dyrehospital.dk
cEQLQJVWLGHU0DQGDJ7LUVGDJIUHGDJ/¡UGDJDøgnvagt
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Dahlgaard Haandvaerk ApS
.VSFSBSCFKEFt'BDBEFSFOPWFSJOHt5PUBMFOUFSQSJTF

.JDIBFM%BIMHBBSE

5MG

md@dahlgaardhaandvaerk.dk
)PSTFWOHFUt5SBOCKFSH+tXXXEBIMHBBSEIBBOEWBFSLEL

Din lokale VVS-installatør i Tranbjerg
29
s.dk – eller ring 86
vv
ke
un
.m
w
w
w
på
Bestil tid online

05 58

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

OPEL

MOTOR-DEPOTET
- Din Opel og Suzuki partner i Århus

 !     
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kræmmermarked

Sæt kryds i kalenderen den 22. august
Den 22. august får børnene i Tranbjerg igen mulighed for at sætte deres
brugte legetøj til salg, når Børnenes
eget Kræmmermarked afvikles ved
Center Syd.
står TranB agbjergkræmmermarkedet
Tidende i samarbejde med
Center Syds butikker.
Udover børnenes boder vil nogle af
centerets butikker også opstille boder. Og
så vil Tranbjerg Tidende være til stede, så
du har mulighed for at få en snak om vores arbejde.
Planlægningen er i gang, og i skrivende
stund arbejdes der på de nærmere detaljer, så det endelige program kan vi først
løfte sløret for i næste nummer af Tranbjerg Tidende.
Tidspunktet kender vi dog, idet kræmmermarkedet åbner klokken 10.00 (boder kan opstilles fra 8.45) og lukker igen
klokken 14.00.
Og mon ikke det lykkes med lidt underholdning igen i år. I alt fald har Kelds

Kulinariske Kapel lovet at spille i løbet af
dagen.
Som de tidligere år vil det være muligt at købe en pølse med mere og lidt at
drikke. Og traditionelt, fristes man til at
sige, deltager Tranerne og FDF, med hvad
de kan tilbyde ungdommen.
Børnenes boder
Alle børn er velkomne til at stille op med
en bod. Der kræves ingen forhåndstilmelding. Opstilling af boderne kan, som tidligere nævnt, begynde på dagen kl. 8.45.
Der vil være repræsentanter for Tranbjerg
Tidende til at vise, hvor boderne må stilles op.
Og så er der jo det med præmierne.
Til de mest festlige, farverige, ﬂotteste eller fantasifulde boder er der præmier på
henholdsvis 300, 200 og 100 kr. Præmierne uddeles klokken 14.00 af Tranbjerg
Tidende.
Det endelige program og de nærmere
detaljer kan du læse i det næste nummer
af Tranbjerg Tidende, som udkommer 8.
august.
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Boligsalg i Tranbjerg?

Vi sætter pris på din bolig. Ring 8629 0711, så kigger Morten forbi.
TRANBJERG / SOLBJERG

Morten Pedersen. Ejendomsmægler & valuar, MDE

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
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orientering

Tirsdag d. 23. juni kl. 17:30 til 22:30
Kom og deltag i hele byens Sankt
Hans fest. Der er god musik, masser af aktiviteter for alle og stort
Sankt Hans bål med båltale.
Tag madkurven med og suppler
med drikkevarer og pølser købt på
pladsen.
Vi ses ved spejderhytten på
Skovgårdsvænget 97G

Program
17:30 Festpladsen åbner
Aktiviteter
Kom og lav din egen heks
Salg af pølser, øl, vand,
popcorn m.m.
19:45 Båltale ved rådmand
Rabih Azad-Ahmad
20:00 Bålet tændes
22:30 Pladsen lukker

Arrangører Spejderne 1. Tranbjerg

TT04-2015.indb 23
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Invadering af russiske elever
Elever fra Tranbjergskolen har netop
lige afsluttet en udveksling med en
folkeskole i Sankt Petersborg. Deres
hjem blev invaderet af russiske elever,
og sammen skulle de opleve Aarhus
og den danske kultur.
Af Frederikke Reher
5 dage har 40 elever på Tranbjergskolen og deres familier åbnet deres
arme og døre for udvekslede elever fra
Rusland. Venskabsbyen Sankt Petersborg
sendte den 2. maj to klasser af sted mod
Danmark. De startede med at se København, og hen på eftermiddagen blev de
sat på en bus mod Tranbjerg. Der stod
deres værtsfamilier klar med ﬂag til at tage imod dem. De russiske elever blev sat
sammen med deres danske elever og efter det, gik det hele i gang. Sproget skulle
ændres til engelsk, der var pludselig en eller ﬂere personer ekstra i familien, og deres hus blev invaderet.

I

Tranbjergskolen har for 2 år siden vundet en udveksling med skole 540 fra Sankt
Petersborg. I 5 år vil de udvekslende elever fra Aarhus være nogen fra Tranbjerg-

skolen. Udvekslingen startede i september 2014, hvor de to danske klasser var i
Rusland. 8 måneder senere blev det russernes tur til at vende snuden mod lille
Danmark.

På tur i Aarhus
Ud over at få opbygget et venskab, skulle
eleverne fra Rusland selvfølgelig også ud
og se Aarhus sammen med de danske elever. De så bl.a. lidt af Aros, hvor de var
oppe i regnbuen. Derfra kunne de jo se
hele byen, og det var et kæmpe hit blandt
de russiske elever. De var også på Rådhuset, hvor de mødte Bünyamin Zimsek,
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venskabsby

som er rådmand for Børn og Unge. Han
fortalte lidt om venskabs-byerne og selve
den udveksling, eleverne var en del af. De
russiske elever og lærere var meget fascineret af alt vores natur. Der var så mange
træer og buske, og de elskede det. Og også
Strøget gjorde indtryk på dem. Det, at der
ikke måtte køre biler, var slet ikke noget,
de var vant til. De synes alle, at Danmark
var et fantastisk land - og det ville med
glæde komme her igen.
En hård uge
”Det var dejligt, at de var her. Men det var
også dejligt, da de tog hjem igen.” siger

Michelle Møldrup Holst, som var en af de
danske elever, der havde en russer boende.
Det var en hård og lang uge med opgaver,
oplevelser og en masse ansvar. Det var en
lærerig uge for alle, og eleverne var alle
sammen utrolig udmattede.
Fredag morgen kl. 04.00 skulle alle
mødes ved Tranbjergskolen for at aﬂevere
og sige farvel til deres russiske venner. Det
var hårdt, da man måske aldrig ser dem
igen. Og det er højest sandsynligt heller
ikke mennesker, man bare lige glemmer
igen.
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DEN GLADE SLAGTER

”Har Dit Gulv brug for hjælp?”

Partyservice . Pølseborde
Osteborde . Receptionsmad
Kold buffet . Varm buffet
Anretninger

mail@andersenhansengulv.dk
www.andersenhansengulv.dk
Børup Tværvej 14, 8310 Tranbjerg

22480135 / 27382738

RBT

Se det ske!

Din lokale

Entreprenør - Aut. Kloakmester

mesterslagteren
- lev sundt med kød

DEN GLADE SLAGTER
Center Syd 8310 Tranbjerg

Tlf. 4057 5914

Tlf. 86 29 39 59

www.RBT.dk

www.dgs-tranbjerg.dk

Skift til den lokale bank

Djurslands Bank
Tranbjerg Hovedgade 1
8310 Tranbjerg
8630 3700
tranbjerg@djurslandsbank.dk
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Rummer din økonomi
skjulte muligheder, er jeg
ekspert i at afsløre dem…
Rasmus Pladsbjerg
55468439
Bankrådgiver

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

Gør det muligt
Viby J
Skanderborgvej 190
70 33 33 33
nordea.dk

mail@solbjerg-biler.dk
Solbjerg Hovedgade 19
8355 Solbjerg
Tlf. 86 27 80 00
www. solbjerg-biler.dk

Kom ind og få en snak med din lokale mekaniker…
| 27
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Aarhus Rengøringsservice
Rengøring siden 1995

42 42 00 12
Laurbærvænget 26, 8310 Tranbjerg J
www.42420012.dk
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SUND MUND GIVER
LIVSKVALITET – HELE LIVET.
Tandlægerne Ryesgade er en moderne
og faglig ambitiøs klinik. Du møder et
veluddannet og engageret personale,
som deltager aktivt i videreuddannelse.
Sammen med dig finder vi den rigtige
behandling for dine tænder.

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

KONTAKT OS

Empati, dialog, respekt og tillid

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

Ryesgade 29 1.sală 8000 Aarhus C · Tlf.: 86 12 40 12 · mail@tandlaegerneryesgade.dk · www.tandlaegerneryesgade.dk
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Kend din Lokalhistoriske Samling
Se de mange muligheder, som Tranbjerg Lokalhistoriske Samling giver
dig.
rkivet holder til på Tranbjerg Bibliotek, hvor vi har et lille arkivrum, der
akkurat kan rumme alt indsamlet materiale gennem de sidste cirka 30 år.
Vi har to pc-arbejdspladser, begge tilsluttet internettet, hvor vi scanner og registrerer arkivalier blandt andet arkivets
mange billeder.
Arkivet er åbent for besøg hver torsdag
mellem klokken 15 og 17. Vi holder dog
sommerlukket i hele juli måned og åbner
igen den første torsdag i august.
Du er velkommen til at besøge os, få
en snak om lokalhistorien, eller du har
måske noget, du vil give til arkivet. Du
kan også sende en e-mail til arkivet på:
tranbjerglok@gmail.com

A

Opgaverne
Arkivets primære opgaver er at indsamle,
opbevare, registrere og formidle. Vi er i
gang med at registrere arkivmaterialet, vi
opbevarer og lægger oplysningerne ind i
databasprogrammet: ArkibasEfter registreringen er oplysningerne med det samme tilgængelige på den
landsdækkende formidlingsportal:
Arkiv.dk.
Vi har pt scannet og registreret cirka
300 billeder, der alle kan ses på Arkiv.dk.
En del af disse billeder indeholder kun
få oplysninger om for eksempel motiv,
personer eller hvornår billedet er taget.
Vi vil gerne have opdateret oplysningerne

om billeder, så send en mail eller besøg os
på arkivet, hvis du ligger inde med info.
Lokalhistorisk hjørne
I et hjørne af biblioteket ﬁndes ’Lokalhistorisk hjørne’.
Her har vi en samling af relevante bøger om blandt andet slægtsforskning og
historie samt en samling af avisudklip og
artikler skrevet af lokalskribenter i perioden 1980-90.

Tranbjerglokalhistorie.dk
På forsiden af arkivets hjemmeside ﬁnder
du ’Info fra arkivet’ - om hvor langt vi er
kommet med registreringsarbejdet.
’Konkurrence’ - en månedlig lokalhistorisk konkurrence, hvor du har chance
for at vinde en af arkivets gode præmier.
’Arkiv.dk’ - link til formidlingsportalen
med mere end 1 millioner billeder fra alle
landets lokalarkiver
KLIK på knappen:
’Læs’ - se en række avisartikler om
lokalhistorien.
’Månedens billede’ - her vil vi fremover
bringe billeder, der mangler supplerende
oplysninger.
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TS

THOMAS SVENDSEN
AUTOREPARATION
Christian X’s vej 205
8270 Højbjerg
DER ER IKKE LANG VEJ TIL EN GOD MEKANIKER

8629 4922
4LF   s &AX  s TS TSAUTODK s WWWTSAUTODK s #VR NR 

Din bedemand er en kvinde
Mød mig i Tranbjerg Centret
Få udleveret ”Min sidste vilje”
og pjecen ”Når nogen dør”

Tlf. 8629 1243

Helle Riising Bruhn

Din lokale
glarmester
Hørning Glas

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

2ANDERSVEJ  *EKSEN s  (RNING

Tlf. 8692 3402 s HOERNINGGLAS

MAILDK

Åbningstid: mandag til torsdag 8.00-16.30
Fredag 8.00-13.00
www.hørningglas.dk
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TRANBJERG CYKEL CENTER
Nu med 10 år på Hovedgaden i Tranbjerg!
o Stort udvalg af nye cykler
o Reparationer af høj kvalitet
o Alt i dæk, slanger og
div. reservedele
o Gode parkeringsforhold

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

Tranbjerg Hovedgade 5
8310 Tranbjerg
86 29 45 46

Vidunder Knolden
Blomster og Brugskunstforretningen hvor æstetik, etik og personlig betjening
er i fokus. Bestillinger kan foretages på telefon 8629 0411.
Du er naturligvis også altid velkommen til at komme ind i butikken.

Vi har altid et ﬁnt udvalg af planter og friske afskårne blomster af høj kvalitet
Vi tilbyder endvidere et bredt udvalg af søde gaver og smuk brugskunst
i alle prisklasser.
Nu kan du også bestille DIREKTE på www.vidunderknolden.dk
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Murermester

Allan Lauridsen
 !  
 
  

TT Service - ved manglende levering.

Bliver du snydt for Tranbjerg Tidende,
så klik ind på:
www.tranbjergtidende.dk/Udeblev bladet

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

32 |

TT04-2015.indb 32

30/05/15 10.56

s m å t m e n go d t

Masser af sommertilbud fra Ældre Sagen
Ældre Sagen byder på en spændende sommer med masser
af aktiviteter i deres lokaler i
Viby.
Hver dag er der masser af
spændende tilbud lige fra itundervisning blandt andet med
iPad, bridge, patchwork, kunstmaling, for skellige blomsterhold, madlavning for mænd,
glaskunst og sprogundervisning blandt andet tysk og engelsk.

Derudover er der også bowling, riffelskydning, forskellige
foredrag, dagsudﬂugter, modeopvisning, Cafe Hack Radiooptagelser og teaterture med
spisning.
Til alle arrangementer møder
du søde positive mennesker.
Ældre Sagen holder til i Viby
Centret 24 i Post- og bankbygningen på 1 sal ovenpå banken.
Der er elevator.

tranbjerg
TIDENDE

Tranbjerg Tidende udvider dækningsområdet
Sidste år kunne vi fortælle, at
omdelingen af Tranbjerg Tidende blev ﬂyttet til lørdag for
at tilgodese alle vores trofaste
læsere med reklamer Nej takskiltet på postkassen.

”Udeblev bladet” sende os en
besked (følg vejledningen), så
sørger vi for, at du får det.
Du er også velkommen til at
hente et eksemplar på biblioteket.

Nu sker der igen en lille ændring. Vi er glade for fremover
også at levere til nye og kommende læsere i det nye Obstrupparken og Obstrupengen.
Ændringen træder i kraft fra og
med næste nummer af bladet,
som udkommer 20. juni.

For resten af 2015 ser omdelingsplanen sådan ud:
Nr. 4 står du med i hånden.
Nr. 5 udkommer 8. august.
Deadline er 9. juli.
Nr. 6 udkommer 10. oktober.
Deadline er 10. september.
Nr. 7 udkommer 16. november.
Deadline er 29. oktober.

Hvis du mod forventning ikke
modtager bladet, kan du på
vores hjemmeside www.tranbjergtidende.dk under punktet

Der er tilmelding og info om
efterårets program på kontoret den 18. august 2015 klokken
9.30 – 12.00. Alle nye og tidligere deltagere er velkomne.
Har du nogle spørgsmål, er du
velkommen til at ringe på tlf.
8611 0037.
Ældre Sagen i Århus Syd håber
rigtig meget, at du kigger forbi.

Kender du Marinus
Hansen?
I april-bladet efterlyste canadiske Lene Molsen efterkommere
efter sin farfar Marinus Hansen.
Hun ﬁk ikke respons, men ad
omveje og Facebook fandt hun
ud af lidt.
- Begge mine onkler viste sig
at være gået bort. Den yngste
Karl Erik Hansen boede i Odder
og døde den 25.05.1984. Seneste adresse var Boulevarden
11. Svend Aage Hansen døde
03.01.2007 på Kirkegårdsvej 53
2, Aarhus. Han havde en søn
Finn, som også er død. Om de
begge var gift, og om der var
ﬂere børn, som så ville være
mine fætre eller kusiner ved jeg
ikke, siger Lene Molsen. Nu sidder hun fast igen og beder igen
Tranbjerg-borgere om at kontakte Tranbjerg Tidende, hvis de
kan hjælpe hende med at ﬁnde
sin far.
Læs Lenes efterlysning i arkivet.

| 33

TT04-2015.indb 33

30/05/15 10.56

Ved dødsfald ring
tlf. 86 29 12 43
Bedemand Riising
Helle og Henrik Riising
Tranbjerg Centret Syd
Kirketorvet 6-8
8310 Tranbjerg

www.riising.dk
Få gratis tilsendt
”Min sidste vilje”

er din optiker
snæversynet?
TRANBJERG
D
NYHE
Kun
kr.

4.99
9,-

flerstyrkebriller
Kig forbi og vælg blandt et stort udvalg af kvalitetsstel.
Tillæg kan forekomme v. prismer, farveskift og højtbrydende glas.
Husk, at du altid er velkommen til at få gratis råd og vejledning.

stel i
nkl. g
las

PROFIL OPTIK
KIRKETORVET 6
8310 TRANBJERG

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

WWW.PROFILOPTIK.DK

TLF. 86293292
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Kirke
og
Sogn
På udﬂugt med Onsdagsforum – se side 8-9

TT04-2015.indb 35

30/05/15 10.56

2

KIRKE OG SOGN

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
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Fødsel
En fødsel registreres på baggrund af jordemoderens anmeldelse til kirkekontoret. En forældreanmeldelse er altså kun
nødvendig, hvis ingen jordemoder har
medvirket ved fødslen.
Ugifte forældre har mulighed for at få
faderskabet registreret i 14 dage fra barnets fødsel ved at indgive en omsorgs- og
ansvarserklæring til kirkekontoret – det
medfører fælles forældremyndighed.
Afgives digitalt på www.borger.dk.
Navngivning
Ifølge loven skal et barn have navn inden
sin halvårsdag. Det kan ske enten samtidig med dåb eller uden/inden dåb.
Hvis I ikke ønsker dåb, eller hvis der er
brug for, at navngivningen skal ske tidligere end dåben (f. eks. hvis barnet skal
have pas), er det altid kirkekontoret i bopælssognet, der foretager navngivningen.
På www.borger.dk kan I ﬁnde/foretage
den digitale anmeldelse.
Navneændring
Informationer om og anmeldelse af navneændring kan ﬁndes på www.borger.dk.
Dødsfald
Anmeldelse skal ske senest to dage efter
dødsfaldet til kirkekontoret i bopælssognet. Det er lægens dødsattest, der skal
aﬂeveres. Derudover skal de efterladte
anmode om begravelse eller ligbrænding
i overensstemmelse med afdødes ønsker.
Blanketten kan ﬁndes på www.borger.dk.
Kirkekontoret er behjælpeligt i tilfælde af
spørgsmål.
Kirkelige handlinger
Dåb, bryllup, velsignelse samt bisættelse/
begravelse aftales med kirkekontoret, der
formidler kontakt til præsten.
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Folkekirkesamvirket
i Aarhus
– en tråd i dit netværk

Søndag 21. juni (3. s. e. trin.)
10.00: Anette Brøndum
Søndag 28. juni (4. s. e. trin.)
10.00: Anette Brøndum
Søndag 5. juli (5. s. e. trin.)
10.00: Anja Stokholm
Søndag 12. juli (6. s. e. trin.)
10.00: Anja Stokholm

s Aﬂastningstjeneste
s Sorggruppe for børn og unge
s Sorggruppe for voksne
Det er gratis at benytte Folkekirkesamvirkets tilbud.
Ret henvendelse til sekretariatet på tlf.
24 815 817 eller hent ﬂere
oplysninger på

www.folkekirkesamvirket.dk
Søndag 19. juli (7. s. e. trin.)
10.00: David Kessel

Røde kors’ besøgstjeneste

Søndag 26. juli (8. s. e. trin.)
10.00: David Kessel

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

Søndag 2. august (9. s. e. trin.)
10.00: Anette Brøndum

Jane Christensen, tlf. 70 20 24 60

Søndag 9. august (10. s. e. trin.)
10.00: Anette Brøndum

Lokalcenter
Onsdag 24. juni
14.00: Anja Stokholm
Onsdag 29. juli
14.00: Anette Brøndum
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Du kan også kontakte en af
præsterne

Taxa-ordning for ældre og
gangbesværede
Til gudstjeneste i Tranbjerg Kirke og til arrangementer i Sognegården kan ældre og
gangbesværede – hvis de ikke har anden
transportmulighed – benytte menighedsrådets taxaordning.
For at bestille en taxa til kirke eller sognegård skal der ringes til kirkekontoret,
tlf. 86 29 57 33, og oplyses: navn, adresse og
telefonnummer.
Menighedsrådet
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Præstens
rubrik
David Kessel

Ingen ferielukning
i kirken!
Påske – overstået! Konﬁrmationer –
overstået! Pinse – overstået! Måske
er det bare os præster, der tænker, at
foråret er en meget travl tid. Men så
kommer sommertiden, hvor mange har
ferie, og vi også holder en pause med
mange af de ting, der ellers foregår i og
omkring kirken.
Men i modsætning til mange andre institutioner og forretninger, der i en perioder lukker pga. ferien, bliver der hos
os aldrig helt lukket ned. Der er gudstjeneste hver søndag, børn bliver døbt,
par bliver viet, mennesker bliver begravet. Det har selvfølgelig nogle praktiske
årsager, at der altid skal være en præst,
der er på arbejde.
Alligevel er der også en anden god mening i, at kirken holder åbent året igennem, at vi holder gudstjeneste hver
søndag, år ind og år ud. Det er udtryk
for, at Guds tilstedeværelse i vores verden er noget, vi kan regne med, eller
anderledes sagt: Guds trofasthed er noget, der viser sig i den kontinuitet, der
kommer til udtryk, når vi samles i kirken
hver søndag. Vi holder ikke kun gudstjeneste, når der er særlige anledninger,
men hver uge. Selvfølgelig er kirken der
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også, når der sker vigtige ting i vores liv,
et barn bliver født, mennesker bliver
gift, når vi kommer til livets ende og dør.
For hvis vi påstår, at vi tror på en Gud,
der i sin søn har vist os sin trofasthed
livet igennem og udover livets grænse,
skal denne Gud selvfølgelig være en
del af de store begivenheder i et menneskes liv.
Men det er ikke kun der. „Livet igennem“ betyder hverdag, fest, sommer,
vinter – altid. Dermed ikke sagt, at vi
oplever det hele tiden og på samme
måde. For ligesom hver årstid opleves
på sin måde, kan det, vi oplever med
vores tro også være meget forskelligt.
Nu, hvor det er sommer, hvor alt er
smukt og grønt, blomsterne er sprunget ud, og kornet gror på marken, hvor
vi nyder dage ved stranden og ture i
skoven, kommer Gud måske ind som
en, vi er taknemmelig over for, fordi vi
erfarer, hvad det betyder, at få lov til at
leve i en verden, hvor naturen både er
smuk og giver grundlaget for vores liv.
Så er det måske ikke så svært at se den
kærlige skaber og opretholder af vores
verden i Gud. Men det kan forhåbentlig
også give os noget i de tider, hvor der er
mørkt i vores liv.
I en af vores sommersalmer hedder det
derfor i taknemmelighed over sommerens glæde:
”Gerne tror jeg, her er gemt
glimt af Edens have,
og hvad jeg nu ved bestemt:
Det er alt Guds gave!”
Og den fortsætter således:

30/05/15 10.56

,
r
.
,
d
,
n
-

,
i
e
s
d
.
r
r
i
m
i
t
r
.
n
s
g
r

KIRKE OG SOGN

5

”Sving dig derfor, sjæl, i sky,
kast kun af al sorgen.
Herrens miskundhed er ny
over dig hver morgen!”
Det er ikke kun hver sommermorgen,
men enhver morgen i vores liv, at vi kan
være sikker på, at Gud er med os.
Derfor kan vi heller ikke nøjes med at
holde gudstjeneste ved særlige lejligheder, men gør det uge efter uge. For
dermed siger vi, at Gud er med os i alt
– de smukke sommerdage, de mørke
vinterdage, ved livets begyndelse, i
hverdagen, og når livet her på jorden
ender.
Jeg ønsker os alle en god sommer, og
jeg ønsker os alle, at vi formår at leve i
vished om Guds tilstedeværelse i vores
liv. Vi vil i vores kirke i hvert fald være
med til, uge efter uge at minde os om
den kærlighed, der bærer os gennem
livet og ind i det nye liv hos Gud.

Babysalmesang
Babysalmesang er et gratis tilbud,
der henvender sig til de helt små
børn (0-10 mdr.) og deres forældre.
Vi leger, sanser, danser og synger
sammen. Vi kigger på sæbebobler og „stjernehimmel“ og
samtidigt holdes en mini-gudstjeneste, hvor vi synger salmer og
beder fadervor.
Babysalmesang ﬁnder sted om
mandagen kl. 9.30–10.00 i
Tranbjerg Kirke og starter igen
efter sommerferien d. 17. august.
Tilmelding til
branko@tranbjergkirke.dk

t
-

www.tranbjergkirke.dk
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Shop-Amok

Genbrugs børnetøj 0 - 10 år
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SCT

Nicolai

Tjenesten
En at tale med …

Tranbjerg Kirke på

facebook
Følg linket fra
hjemmesiden
www.tranbjergkirke.dk

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.NicolaiTjenestensmedarbejdere
har tavshedspligt
 'HUføresikkejournalerellerkartoteker
 $OOHkanhenvendesig
 Sct.NicolaiTjenestenerettilbudfra
Folkekirken

www.folkekirken.dk
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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Onsdagsforum er kommet på
byggepladsbesøg

Stå

Præsentation af
Aarhus Kommunes visioner for byens udvikling

Man studerer nybyggeri i Aarhus: kanal, Lighthouse, Isbjerget, Havneholmen

Udﬂugten med Onsdagsforum
gik til Aarhus Havn for at se de
mange spændende byggerier, der
skyder op i disse år, bl. a. de nye
boligområder i Aarhus Ø.
Derefter fortsatte turen til
Marselisborgskovene, hvor
frokosten ventede.

By · Skov · Vand
Aarhus i en nøddeskal, det var lige nøjagtig de steder,
vi besøgte på turen

Tidligere stadsarkitekt Gøsta Knudsen tryllebandt forsamlingen med sin levende og medrivende
foredrag. En time der bare ﬂøj afsted.
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En klassiker i Aarhus: Frokost på restaurant Skovmøllen

Stående kaffe og kage ved Ajstrup Strand

teder,

e

Kaffe i strandkanten
Bustur i det forårsskønne landskab
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