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Stort nummer
Tranbjerg Tidende indeholderdenne gang, både Grønløkke
Aftenskole program og AIA’s
Gymnastikforenings holdoversigt for næste sæson. Du ﬁnder
begge blade i midten af dette
nummer.

Garntræerne
5. klasses elever har strikket
og strikket og strikket, og det
er der blevet nogle rigtig ﬂotte
træer ud af. De er simpelthen
blevet viklet ind i strikkerierne. Læs mere om projektet på
side 32.

Tranbjergs fremtid
Hvordan skal byen se ud? Hvor
skal der bygges? Og hvordan
får vi byen til at hænge sammen? De spørgsmål tog en ﬂok
borgere fat i på Borgermødet.
Læs mere på side 10.
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Jørgen Hansen fra Tranbjerg Fotoforening fangede starten på Tranbjerg
Løbet den 11. juni, hvor knap 400 løbere deltog.
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Henning Sørensen
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Telefon 8747 8818
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(kasserer)
Nørrevænget 38
8310 Tranbjerg
Telefon 8629 2491
Louise Homann
Sørensen
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Christoffersen
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Telefon 8629 1368
Ivan
Pedersen
Jegstrupvænget 67
8310 Tranbjerg
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(produktion)
Grønløkke Allé 96
8310 Tranbjerg
Telefon 8672 0030

redaktionens røst …

Fremtidens Tranbjerg
Tranbjerg Fællesråd var vært ved et borgermøde, hvor
hele byens fremtid blev diskuteret, Der var højt til loftet
og masser af ﬂyvende idéer, som kunne gøre Tranbjerg til
en bedre og mere spændende by at bo i.
Det handler blandt andet om at lave en samlet by, hvor
tingene hænger sammen, og så mange vælger at bo, at
det kan løbe rundt for forretningerne, og at der er lidt at
vælge imellem for alle. Læs mere om borgermødet inde i
bladet.
Jeg er spændt på at se, hvad der kommer ud af mødet, og
at se hvilken retning, det kan tage byen i.
Det er fedt, at der er nogen, der tænker store tanker for
vores lille by, og jeg håber, at byen er modtagelig for
store idéer og for at tænke på Tranbjerg for den næste
generation.
Jeg håber, at der kommer en runde 2, hvor planerne kan
blive mere konkrete, og at der rent faktisk kommer noget
ud af disse møder. Især håber jeg, at de unge mennesker i
byen vil deltage og give et bud på, hvordan de ser på byen, og hvad de kunne ønske sig på langt sigt.
Det er vores alle sammens by – så bland dig i debatten.
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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

Arrangementskalenderen
Kom og hent den nye arrangementskalender
og få et overblik over efterårets mange tilbud
til både børn og voksne.
Du kan glæde dig til blandt andet en aften i
selskab med Søren Holm, som er kendt fra tv’s
udsendelse ’Rigtige Mænd’ og en søndag med
Sabina Erbillor, som er forfatterdebutant.
Du kan også lære mere om hvordan du downloader en ebog eller lydbog fra eReolen, så du
kan læse/lytte uden at være på nettet.
Til børnene er der et væld af tilbud lige fra oplæsning for de små, eventyrskattejagt, børneteater og strikkecafé for de 6 – 12 årige.
Og hele oktober har vi den ﬁneste bamseudstilling med en masse minibamser på kaffebar.

du får ikke tilsendt reserveringsmeddelelser i
din ferie.
Det betyder, at hvis du står som nr.1 til for eksempel en dvd, der bliver aﬂeveret i din ferie,
vil den gå videre til nr.2.
Men du vil igen stå som nr. 1, når du er tilbage
fra ferie.

Strik-In
Vi strikker den første torsdag i hver måned
– første gang efter ferien er den 3. september
kl.18 – 19.30.
Kom og vær med til hyggeligt strikkesamvær
samt en kop kaffe/the.
Alle er velkomne og det kræver ingen
tilmelding.
Bare mød op med garn og strikkepinde.

Du kan læse mere på vores hjemmeside:
www.aakb.dk/bibliotek/tranbjerg

Ferieservice
Sæt dine reserveringer i bero, mens du holder
ferie.
På ’Min konto’ kan du indsætte en
ferieperiode.
Rediger din brugerproﬁl efter login, indsæt ferieperiode og husk at gemme.
Du bevarer din plads i reserveringskøen, og

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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Mix volley i Solbjerg
Har du lyst til at få rørt krop og lattermuskler?
er en ﬂok glade motionister som
V imødes
for at spille volley hver mandag aften. Nogle har spillet volley så længe de kan huske - en enkelt har kun spillet et år. Nogle har tidligere spillet volley
på højt niveau - andre har udelukkende
spillet motions-volley. Aldersspredningen
er stor, lige nu er vi mellem 30 og 60 år.
De ﬂeste kommer fra Solbjerg og Tranbjerg. Der er plads til alle, bare du har lyst
til at spille volleyball – så skal vi nok få
lært dig reglerne.

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
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

Vi spiller hver mandag kl. 20.00-21.30
og efterfølgende går vi i caféen og snakker
over en øl eller to. Dette er dog valgfrit ;-)
Mandage kl. 20.00-21.30
i Solbjerg Hallen.
Nybegynder eller prof
– bare mød op; vi kan sagtens
bruge et par ekstra spillere.
Sæsonstart mandag d. 31. august
kontakt evt. Jette på
tlf. 51 94 64 33
Vel mødt.

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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Lad os udbedre din
forsikringsskade og kør
gratis lånebil imens!
Ring
86 299 700
– og hør
nærmere

På vores Forsikringsskadecenter.dk takserer
vi skaden og udfører Full Service på alle
reparationer. 8 stk gratis lånebiler.

LAKreparationer.dk

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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dagtilbud

Nyt fra Tranbjerg Dagtilbud
Fremover vil hvert nummer af Tranbjerg Tidende have en fast spalte med
nyheder fra Tranbjerg Dagtilbud.
Nyansat køkkendame på Torvevænget
Før sommerferien sagde vi velkommen
til vores nye køkkenleder på Torvevænget,
Kamilla Casper. Kamilla laver mad til de
tre institutioner på Torvevænget, så børnene hver dag kan se frem til at få serveret en dejlig, hjemmelavet frokost. Kamilla har tidligere arbejdet som køkkenleder
i en vuggestue i Aarhus, og hun bræn-der
for at give børn madglæde og madmod.
Med ansættelsen af Kamilla kan vi nu
tilbyde hjemmelavet mad i fem af dagtilbuddets i alt otte institutioner, hvilket vi
er rigtig glade for.
Åbning af ny musik og drama-institution i
Tranbjerg Dagtilbud
Der er mangel på institutionspladser i
Tranbjerg, og derfor åbner vi en ny afdeling i Tranbjerg Dagtilbud den 16. august,
foreløbig med to vuggestuegrupper. Afdelingen får til huse i midlertidige lokaler på
Kirketorvet 10, hvor der også tidligere har
været institution. Den nye afdeling skal
på sigt ﬂytte i nybyggede lokaler, da det er
hensigten at bygge en helt ny institution
på Trankær Mosevej 2, hvis planen ellers
godkendes.
Det pædagogiske fokus og omdrejningspunktet i institutionen bliver musik og drama, som skal være en tyde-lig
og levende del af børnenes hverdag. Før
sommerferien ansatte vi ﬁre pædagoger,

Det er her, på adressen Trankær Mosevej 2, der er
planer om at bygge en ny institution.

som alle har erfaring og kompetencer inden for dette område, og vi glæder os rigtig meget til at kunne byde de første børn
og forældre velkommen midt i august. Vi
ved allerede nu, at vi udvider vuggestuen
med en børnehavegruppe, som starter 16.
september.
Ny dagplejer?
I den seneste tid er mange af vores trofaste dagplejere gået på pension. Da vi
stadig har stor søgning til dagplejen og
generelt mangler pasningstilbud, søger vi
nu nye dagplejere. Er det noget for dig, så
kontakt pædagogisk leder Bente Lindahl
på tlf. 29 20 40 79 eller mail belin@aarhus.dk og hør nærmere.
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DÆKLADEN
En del af Dækbilen

Kattrupvej 57
8361 Hasselager
Tlf.: 60 60 13 39

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

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

Dækladen

Dækladen

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

For vore “gør det selv" kunder!

For vore “prisbeviste" kunder!

Du henter og bringer!
Vi skifter dækkene og ringer.

Spar på pengene! Vi sætter
discount dæk på fælgene!

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

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

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

Kom og prøv seniordans
E

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

med på, og danselederen fortæller hele
tiden hvilke trin, der skal danses.
Dans er en af de motionsformer, der
bruger ﬂest muskelgrupper. Samtidig
styrker du blodomløb og hjerte - så ud
over at det er sjovt og hyggeligt, er det
også sundt.
Vi danser som regel en times tid, hvorefter vi drikker kaffe/the og får en hyggelig snak og derefter danser vi igen en lille
times tid.
Den nye dansesæson i Lokalcenter
Tranbjerg begynder i Pyramidesalen onsdag den 2. september 2015 kl. 10 – 12, og
du er meget velkommen til uforpligtende
at prøve, om seniordans er noget for dig.
Det er Dagmar og Anker Thomsen, der
står for undervisningen, og du er velkommen til at kontakte dem på tlf. 8737 0636
eller e-mail ”seniordogat@gmail.com”,
hvis du ønsker yderligere oplysninger.
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Hvordan bliver Tranbjerg en bedre by
Tranbjerg Fællesråd efterlyser input og
gode ideer efter borgermødet.
Af formand for Tranbjerg Fællesråd, Jørgen
Halle
fremtidssikrer vi byen, så
H vordan
den bliver god at bo i både for unge
og ældre? Skal vi have ﬂere etageboliger,
hvordan skal byen udvikle sig, og skal der
bygges på de grønne områder?
Tranbjerg Fællesråd havde den 15. juni
inviteret byrådspolitiker Camilla Fabricius, Jens Høeg Petersen fra Aarhus kommunes center for byudvikling og mobilitet, kommuneplanchef Niels Peter Mohr,
og byplanlægger Trine Skammelsen til
Lokalcenteret til at præsentere disse emner. Mange Tranbjerg-borgere tog imod
opfordringen til at få indﬂydelse på udviklingen af vores by og ﬁk en interessant
aften med mange spændende debatter.
Udviklingen kommer
Landskabsarkitekt Trine Skammelsen
kom med en række udsagn og udfordrin-

ger til de cirka 60 borgere fra Tranbjerg,
der havde valgt at lægge vejen forbi for at
høre om byudvikling i Tranbjerg.
Det var et yderst inspirerende indlæg,
hvor tilhørerne blev udfordret af Trine
Skammelsen, på hvilken retning, vi som
borgere er interesseret i, at Tranbjerg skal
gå som by. Hun kom med ﬂere bud på,
hvordan byudviklingen kunne komme til

”

Der var en meget livlig debat i alle grupperne”

at blive, og satte med aktuelle billeder af
nedslidning og forfald i Tranbjerg tingene
på spidsen. Budskabet var klart: Udviklingen kommer, – og vi har nu alle muligheder for selv at præge retningen og indholdet ved at deltage aktivt i processen.
Byrådspolitiker og formand for teknisk
udvalg Camilla Fabricius, efterlyste også
en deltagelse i processen fra borgerne i
Tranbjergs side – og hun vil støtte op om
den indsats, som vi kan bidrage med i

10 |
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dre by at bo i?
Tranbjerg, tage vores input med ind i byrådssalen, når beslutningerne om udviklingen i Tranbjerg tager fart.
Gruppearbejde
Efter indlæggene var der gruppearbejde,
hvor vi skulle tage stilling til, hvordan vi
lever i Tranbjerg – hvad er det, der betyder noget for vores tilhørsforhold? Hvordan kommer vi til og fra Tranbjerg? Skal
der ske udvikling af de grønne områder i
Tranbjerg? Hvor skal byens grænser være,
og hvor kan vi lave fortætning?
Der var en meget livlig debat i alle
grupperne - og alle ﬁk lejlighed til at
komme med deres synspunkter. Der blev
taget notater i alle grupperne, og de idéer
og tanker, der kom på bordet, skal vi selvfølgelig arbejde videre med.

os fast på konkurrencens rammer, kommer der opslag op i Tranbjerg og på vores
hjemmeside www.tranbjerg.dk om det.
Hvis du har lyst til at deltage aktivt i
efteråret, med udarbejdelsen af konkurrencen, og tilrettelæggelse af en køreplan
for vores indsat om byudviklingen – er
du mere end velkommen til at kontakte
os. Vi er i gang med at nedsætte et ad hoc
udvalg, som udelukkende skal arbejde
videre med de idéer, der kom ind og på,
hvordan vi kan føre dem ud i livet.
Send gerne en mail til fr@tranbjerg.
dk - så vender Tranbjerg Fællesråd tilbage
til dig.

Konkurrence
Vi vil derfor indbyde alle til at deltage i en
egentlig konkurrence i løbet af efteråret,
hvor man kan tage fra de idéer, der kom
ind på mødet - eller komme med nye input. Efter sommerferien, når vi har lagt

| 11
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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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ny butik

By Hein Shoes åbner i CenterSyd
Tina Hein har spurgt borgerne i Tranbjerg, hvad de savner i centeret. Derfor åbner hun sidst i august en butik
med sko til hele familien.

vild med modetøj og sko, så det er derfor
meget nærliggende for mig at følge min
passion og starte min egen skobutik, siger
Tina Hein.

Af Stina Christiansen

Brugerundersøgelse
Mange Tranbjerg-borgere kender hende
allerede fra Mark & Rose, og har fortalt,
at de savner at have en lokal skobutik.
- Det var to sunde skobutikker, der lå
der før, som er lukket af personlige årsager, så jeg åbner da selvfølgelig en skobutik i Tranbjerg, når jeg selv er vild med
sko og kan mærke, at det er det, mange
kunder efterspørger. Det kan da ikke gå
helt galt. Jeg er supertændt på at komme
i gang, og håber af hjertet, at Tranbjerg
støtter op om butikken, siger Tina.
Da Tina begyndte at interessere sig for
lokalerne i CenterSyd, spurgte hun de
handlende, der kom forbi butikken, hvad
de manglede i centeret – uden at fortælle
dem, hvad hendes plan var. Svaret var ’vi
savner vores skobutik’...
Så sommerferien er nu gået med at
sætte lokalerne i stand sammen med hendes mand Jørn. Sammen har de børnene
Anders på 23 år og Louise på 20, og de
bor i Hørning.
Den 23. august klokken 10-15 er der
åbningsfest i By Hein Shoes. Den røde løber bliver rullet ud, og Tina Hein står klar
med velkomstbobler og sko i lange baner
til alle interesserede kunder...

F

ra den 23. august bliver der igen sko
i lange baner i den gamle skobutik
over for Vidunder Knolden i CenterSyd.
Det er 47-årige Tina Hein, der åbner
skobutikken med navnet By Hein Shoes.
Der bliver sko til både kvinder, mænd
og børn med kendte mærker som Skechers, Vagabond, Rieker, Tamaris, Viking,
KangaRoos, Lloyd og mange ﬂere. I butikken vil der også være et bredt udvalg
af accessories og brugskunst. Og så bliver
der også hentet sko hjem fra Paris, fortæller Tina Hein.
Ud over Tina selv i butikken, har hun
ansat Lene Henriksen, som også selv har
haft butik i Hørning.
Vild med sko
Tina har stor erfaring fra detailbranchen
– de seneste fem år fra dametøjsbutikken
Mark & Rose i Hørning, hvor hun har
været daglig leder det sidste halvandet år.
Derudover har hun kørt selvstændig coachingvirksomhed i Århus ved siden af.
Men nu har hun altså fået lyst til at få sin
egen butik og har derfor sagt op i Mark &
Rose og taget orlov fra coachingbranchen.
- Jeg ønsker at åbne og drive en lækker og inspirerende skobutik med et højt
serviceniveau, hvor kunden altid er i centrum. Lige fra barns ben har jeg været
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HERRE- og
DAMEFRISØR
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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
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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
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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
u

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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Mindestenen på Ellemosevej
Lars Kjærsgaard Johansen
– Tranbjerg Lokalhistoriske Samling
mest dramatiske begivenhed i
D enTranbjerg
under Besættelsen fandt
sted kort tid før krigens ophør, den 24.
marts 1945. Den dag foretog ﬁre modstandsfolk en aktion mod et tysk jagerﬂy,
som var nødlandet på en mark ved Slet. I
alt seks tyske soldater bevogtede ﬂyet, og
to af dem var bevæbnede vagter helt tæt
på det. Aktionen udviklede sig dramatisk
og endte fatalt for to af modstandsfolkene, som blev dræbt.
Aktionen
Ca. 40 år efter skrev en af de overlevende,
Vagn Olesen, nogle erindringer om be-

givenheden. Han havde hørt at to tyske
jagerﬂy var nødlandet syd for Aarhus, og
han cyklede sammen med tre kammerater
ud for at undersøge omstændighederne
nærmere. De var alle ﬁre medlemmer af
modstandsgruppen ”5. kolonne”, som fra
september 1944 havde foretaget mange
sabotageaktioner i Aarhus. De ﬁre bevæbnede modstandsfolk havde i sinde at ødelægge ﬂyene eller i det mindste at fjerne
våben og ammunition fra dem. Det første
ﬂy de kom til, var imidlertid så godt bevogtet, at de opgav at foretage sig noget.
Derefter cyklede de til Slet, hvor det andet
ﬂy stod på en mark syd for Ellemosevej
mellem Slet og Tranbjerg. Ved ﬂyet stod
to bevæbnede vagter. Modstandsfolkene
fandt ud af, at ﬁre andre tyske soldater

16 |

TT05-2015.indb 16

15/07/15 08.31

lokalhistorie

holdt frokostpause i et skur tæt ved en
gård, og det lykkedes dem at overrumple
og afvæbne de tyske soldater. En af danskerne, Vagn Olesen, blev sat til at fjerne
de tyske våben fra skuret, mens de tre andre kommanderede de ﬁre tyske soldater
til at bevæge sig mod det tyske ﬂy med
hænderne i vejret. På den måde var det
planen at afvæbne de to vagter ved ﬂyet
for at kunne fjerne maskingeværerne og
ammunitionen. Aktionen så ud til at lykkes, men pludselig affyrede Hans Zeuthen
Engberg en maskinpistolsalve, måske fordi han var ved at snuble. Der opstod forvirring, og de to tyske vagtposter begyndte at skyde. Henning Riber Christensens
karabin svigtede, og de tre danskere tog
ﬂugten. Hans Zeuthen Engberg og Niels
Mølgaard Mikkelsen blev ramt og dræbt,
mens det lykkedes for Riber Christensen
at ﬂygte. Også Vagn Olesen ﬂygtede og
nåede i sikkerhed. En af de tyske soldater
blev såret alvorligt.
Tyskerne begravede hemmeligt de to
dræbte modstandsfolk på Skejby Mark,
hvor også andre henrettede eller dræbte
danskere blev begravet. Kort efter Befrielsen fandt man gravene, hvorefter Hans
Zeuthen Engberg blev bisat på sin hjemegn, Torsted kirkegård ved Horsens, mens
Niels Mølgaard Mikkelsen blev bisat på
Vestre kirkegård i Aarhus.
De to dræbte modstandsfolk
Hans Zeuthen Engberg blev født den 21.
maj 1923 og var søn af ingeniør J.F. Engberg og hustruen Julie, som boede i Torsted ved Horsens. Han var medlem af
KFUM`s spejderbevægelse og tog studentereksamen fra Horsens Statsskole. Derefter ﬂyttede han til Aarhus og begyndte at

Hans Zeuthen Engberg

læse teologi, og i januar 1945 bestod han
en eksamen i græsk. Samtidig med at han
fulgte forelæsningerne, blev han også engageret i modstandskampen og deltog i
ﬂere aktioner fra slutningen af 1944. Han
blev bisat den 21. maj 1945, den dag hvor
han kunne være fyldt 22 år.
Niels Mølgaard Mikkelsen blev født
den 24. december 1924 i Haurum som
søn af lærer Kristen Mikkelsen og hustruen Elise. Efter eksamen fra Hammel Realskole kom Niels Mikkelsen på Randers
Statsskole, hvorfra han i 1944 tog studentereksamen. Mens han gik i gymnasiet,
var han medlem af en terrænsportsforening, som blev ledet af en lærer på Statsskolen, der også var modstandsmand og
tidligere Finlands-frivillig. Mange studenter fra Randers Statsskole blev rekrutteret til modstandskampen, bl.a. Henning
Riber Christensen, som også havde været medlem af terrænsportsforeningen
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Niels Mølgaard Mikkelsen

og som overlevede aktionen ved Slet. Da
Niels Mikkelsen ﬂyttede til Aarhus og begyndte at læse på Aarhus Seminarium,
mødte han Riber Christensen og udtrykte
ønske om at deltage i modstandskampen.
Niels Mikkelsen blev derefter optaget i Riber Christensens egen gruppe, gruppe 8 i
”5. kolonne”.
Indsamlingen i Tranbjerg
De to unge modstandsfolks død gjorde et
stort indtryk på befolkningen i Tranbjerg,
og allerede et par dage efter placerede lokale beboere en sten de to steder, hvor
modstandsfolkene blev dræbt. Kort efter
Befrielsen blev der oprettet en komite, der
skulle organisere en indsamling med henblik på rejse en mindesten. Komiteen blev
ledet af installatør Gerhard Jensen, gartner Jens Mikkelsen og købmand Marinus
Jensen. 198 personer gav et bidrag til indsamlingen, og der blev indsamlet 1096,50
kr. Det var mere end tilstrækkeligt, og det
overskydende beløb blev givet til HolmeTranbjerg kommune, som så skulle vedligeholde mindestedet, en opgave der i dag
varetages af Aarhus Kommune.

Mindestenen skulle stå tæt ved det
sted, hvor aktionen havde fundet sted, og
den blev placeret i vejsiden af Ellemosevej, ca. 400 meter fra Landevejen. Der var
forskellige meninger om, hvordan mindestedet skulle se ud. Gerhard Jensen var
kontaktperson for lokalkomiteen, og gennem hans korrespondance med de dræbtes forældre og kammerater, kan man få
et indblik i de forskellige synspunkter. Det
første forslag til mindestedet blev tegnet
af den kendte landskabsarkitekt professor
C. Th. Sørensen i begyndelsen af juni.
Hans forslag var to ﬂade hvide sten
på en svagt skrånende græsplæne med
to egetræer bagved. J.F Engberg udtrykte på forældrenes vegne stor glæde over
initiativet fra beboerne i Tranbjerg, men
han ønskede ligesom de dræbtes venner,
at mindestedet skulle være et minde for
alle faldne modstandsfolk og at det ikke
måtte ligne et gravsted. Dette kunne man
opnå ved at rejse en større sten ved mellem de to mindre, og på stenen skulle der
indhugges en tekst som understregede, at
modstandsfolkene faldt for alle danskere.
Engberg foreslog citatet ”For at et land
skal kunne leve, maa nogle kunne dø”.
Der skulle også stå, hvem der havde rejst
stenene.
Disse forslag blev godkendt af lokalkomiteen og fremgår af en skitse, som
Gerhard Jensen sendte til de to mod-

18 |

TT05-2015.indb 18

15/07/15 08.31

lokalhistorie

standsfolks kammerater. Skitsen er
stort set identisk med stedets endelige
udformning.
Afsløringen af mindestenen
Kl. 16 søndag den 16. september 1945
blev mindestenen afsløret i overværelse af
over 500 mennesker, især fra Tranbjerg,
men også mange af de to modstandsfolks
venner og familiemedlemmer var mødt
op.
Efter klokkeringningen fra Tranbjerg
kirke var ophørt, talte lærer Johs. Kristensen fra Tranbjerg skole, hvorefter stenhugger Johs. Schøtt fra Viby afslørede sin sten
ved at fjerne Dannebrogsﬂaget. Derefter
talte professor K.E. Løgstrup, som bl.a.
sagde at modstandsfolkene med deres
indsats skabte et mindeværdigt tidsafsnit
i folkets historie, og uden sådanne værdige minder kan et folk ikke bestå. Også
repræsentanter fra modstandsbevægelsen
talte, dels Henning Riber Christensen og
dels chefen for ”5. Kolonne”, E. Fisker J.F.
Engberg takkede på forældrenes vegne for
det smukke minde, der var sat over sønnerne, og Kristen Mikkelsen læste et mindedigt om de to faldne, han havde skrevet.
Der blev også sunget salmer og sange under højtideligheden; den sidste var
”Der er et yndigt land”. Bagefter var der
mindesamvær på Tranbjerg Kro, hvor
sognepræst Aage Knudsen talte.

Mindestenen efter 1945
I ﬂere år efter Befrielsen blev der hvert
år holdt en højtidelighed ved mindestenen på Ellemosevej på årsdagen for aktionen, den 24. marts, og mange modstandsfolk og lokale mødte frem. På et
tidspunkt standsede traditionen, men
der har ﬂere gange været afholdt mindehøjtideligheder på stedet i forbindelse med markeringer af Besættelsens
runde mærkedage, fx 40-årsdagen for
Befrielsen i 1985 og 50-årsdagen for
Besættelsen i 1990. Og der bliver stadigvæk lagt blomster på mindestenen den 24. marts, også i år på 70-årsdagen for den skæbnesvangre aktion.
På 10-årsdagen for aktionen deltog de
to overlevende modstandsfolk, H. Riber
Christensen og Vagn Olesen. Også ved
denne lejlighed holdt Riber Christensen
en tale ved mindestenen, og i 1955 sammenfattede han sin opfattelse af begivenhederne i 1945 med disse ord: ”Vi erkender i dag, at det var en overmodig handling, vi gik til, da vore kammerater faldt.
Helt nøjagtigt lader situationen sig ikke
rekonstruere, selv om vi har prøvet det så
tit. Gruppen var dårligt og usikkert udrustet. Men modet og viljen var brændende,
og vi satte målet højt. Det var gode kammerater, der faldt”.
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Tranbjerg

apoteksudsalg
Center Syd • Tlf. 8629 9311

Tilsluttet Centralforeningen
af autoreparatører i Danmark

- den klarer vi!

Hasselager Auto ApS
Elmegårdsvej 11

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

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

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

TRANBJERG FODPLEJEKLINIK

Danske Malermestre

100
år

medlem af SADF

1909

S

A

D

F

2009

MALERMESTER

EXAM. FODPLEJER

Margrethe Kastrup
Damvænget 7 • 8310 Tranbjerg

Tlf.: 86 29 58 22
Udebehandling mandag og onsdag

Bent-Jørgen
G. Sørensen
Jørgen Karlsens Eftf.
Grundlagt 1909
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IgVcW_Zg\=dkZY\VYZ',
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Voldgårdsvej 17,
8270 Højbjerg
Telefon 86 27 27 72
Mobil 21 63 39 72
Bemærk vi har 30 års erfaring i
restaurering af møbler
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Massør ﬂytter ind i CenterSyd
sker ting og sager i Solcentret
D eri CenterSyd.
Vinduerne i lokalet
har gennem nogen tid været dækket til,
og inde bag afskærmningen har massør
Lars Bastholm været i fuld gang med at
renovere.
Fra 1. august kan du nemlig både få fysiurgisk massage og sol. Du går til venstre,
hvis du kommer for at blive masseret. Til
højre for indgangen er der mulighed for
sol i de to solrum.
Lars er oprindeligt uddannet tømrer
og har selv stået for hele renoveringen af
lokalet – samtidig med, at han har passet sine massagekunder. Han har masseret
siden 2006 og siden 2013 på egen klinik i
Tranbjerg og i Lystrup.

Lokalerne bliver indrettet til formålene, i
lyse farver men med et strejf af sol, varme
og strand.
Hvad det betyder, må man vente med
at se til åbningsreceptionen, hvor Lars også lover en lille spændende event.

22. AUGUST
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MASSAGE
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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

astholm

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

40 95 54 42

massage
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
BjørnkjærNielsen

Dyrlæge
Ulrik Oudrup
Bech

Dyrlæge
Susanne Rau

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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AIA’s U 15 drenge til stævne i Holland
I pinsen drog 19 spillere og 5 trænere
fra AIA Tranbjergs U15 drengehold til
Drenthe cup i Holland.
boede i byen Meppel, hvor
S pillerne
selve åbningen af stævnet og præmieoverrækkelsen foregik. Men alle kampene blev spillet i landsbyen Nijeveen, et
fantastisk område med skaterbane, udendørs badestrand, kurveboldbane, tennisbaner og fodboldbaner, fortæller træner
Jens Chr. Svejstrup.
Selvom der var masser af fodbold på
programmet, blev det også tid til at se lidt
af Holland.

Det blev blandt andet til en tur til Giethorn - Hollands Venedig - hvor de sejlede
rundt i de små kanaler.
Rent fodboldmæssigt ﬁk drengene en
del modstand.
- På fodboldbanen kunne vi være med,
men et par tabte straffesparkskonkurrencer gjorde, at vi sluttede med at spille om
15 pladsen ud af 20 hold. Vi spillede en
god kamp og vandt 2-0, siger Jens Chr.
Svejstrup.
Alt i alt havde holdet en rigtig ﬁn tur
uden de store problemer blandt andet var
der roser for en god bus og chauffør.

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

M
GY

NA

ST

IK

Vi spiller i Grønløkke Hallen tirsdage og torsdage kl. 16.30.
Badmintonafdelingen har låneketchere og bolde, så du skal
bare medbringe sportstøj, indendørs sportssko og drikkedunk.
Vi starter tirsdag den 18. august, og der er trænere i hallen
til at tage imod dig.
Du må også meget gerne kontakte Lotte Ehrenreich for
at få reserveret en plads på holdet. Hun kan træﬀes på
telefon 28 90 21 24 eller ”lotteehrenreich@hotmail.com”.
Det er gratis at spille indtil 15. september.
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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
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VI TA’R ORDENTLIG HÅND OM DIN BIL
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Solbjerg Biler
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program

Kræmmermarkedet
Vi er ved at være klar med de sidste
detaljer omkring kræmmermarkedet
den 22. august ved CenterSyd.
elve loppemarkedet og salget fra boderne begynder klokken 10 og varer
til klokken 14.
Alle børn er velkomne til at stille op
med en bod. Der kræves ingen forhåndstilmelding, og det er gratis. Traditionen
tro, er der præmier til de mest fantasifulde og kreative boder med præmier
på henholdsvis 300, 200 og 100 kroner.
De uddeles klokken 14.00 af Tranbjerg
Tidende.

S

Masser af underholdning
Udover børnenes boder vil ﬂere af butikker i CenterSyd stå udenfor med gode
tilbud.
Der er masser af underholdning på
parkeringspladsen: ansigtsmaling, aktiviteter med spejderne og god musik blandt
andet fra Kelds Kulinariske Kapel.

Bliver du sulten eller tørstig, kan du
købe lidt at spise og drikke.
Tranbjerg Tidende opstiller telt, hvor
du er velkommen til at kigge indenfor, og
få en snak med redaktionen. Har du et
forslag til en kommende artikel, så hører
vi den også gerne.
Praktisk info omkring boder
Opstillingen af boderne kan først begynde klokken 9.00, og repræsentanter fra
Tranbjerg Tidende viser, hvor du må stille
din bod op.
I modsætning til de andre år må der
kun stilles boder op på selve parkeringspladsen, hvor vi samler det hele. Der vil
altså ikke være boder lige op ad CenterSyd eller ved indgangen til REMA1000.
Parkeringspladsen ejes af et parkeringslaug, som udsteder tilladelse til at
benytte arealerne til loppemarkedet, og
det er efter dialog med dem, at vi er kommet frem til denne løsning, som tilgodeser de handlende, centeret og eventuelle
brugere af handicapparkeringen.
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Tøjdesignerne Andreas og Rikke er søskende og kom til Tranbjerg som ganske små fra Korea.

Søskendepar bag nyt tøjmærke
Det er de færreste, der springer ud
som tøjdesignere som 15- eller 20-årige. Men det travle søskendepar Andreas og Rikke har lanceret deres første kollektion ’No Room for Grey’.

og for sjov talt om, at det kunne være fedt
at lave noget tøj sammen. Men nu gik vi
i gang med at undersøge mulighederne,
ﬁnde fabrikker og se, hvad der egentlig
skulle til for at få vores design på gaden,
fortæller Andreas.

Af Stina Christiansen

Fra tegninger til prototyper
De to søskende tegnede skitserne til deres
første kollektion og viste dem til en dansk
syerske, som omsatte dem til prototyper
efter et par tilpasninger.
Herefter mødtes de med en konsulent,
som ﬁk sat kollektionen i produktion på
en fabrik i Estland. Rikke og Andreas har
brugt deres egen opsparing til at få pro-

ﬂere år har Andreas Lim og
G Gennem
Rikke Kang talt om, at de en dag ville designe deres eget tøj. Da Andreas sidste år blev færdig på Viby Gymnasium og
besluttede sig for at tage et sabbatår, var
tiden der til at gøre noget ved planerne.
- Vi har altid interesseret os for mode
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tøjdesignere

duceret deres fem forskellige designs. Så
nu hænger der en T-shirt, en jakke/cardigan, en kjole og en trøje med mærket Lim
& Kang i nakken i Winnie W i CenterSyd,
i Første TH i Bruunsgade og i 7 Seas i
Skagen. Til det seneste modeshow i CenterSyd blev tøjet også vist frem.
Den største del af salget foregår dog på
deres hjemmeside www.limkang.dk.
Interessen fra tøj kommer heller ikke
helt fra fremmede, da deres mor tidligere
har haft tøjbutikken Mojn på Hovedgaden i Tranbjerg, som lukkede for ﬂere år
siden. Hun har kunnet give adskillige input i processen med at få realiseret drømmen om eget tøjmærke.
Disco på højt plan
Både Rikke og Andreas danser disco på
højt plan – både solo og sammen med
en partner. Andreas kører til Viborg ﬁre
gange om ugen efter arbejdet som piccolo hos et advokatﬁrma, mens Rikke
har valgt at tage sin 8. klasse på ESAAlinjen på Rundhøjskolen, hvor hun har
tid til at træne tirsdag og torsdag morgen
og et par gange om ugen hos VM dans i
Åbyhøj.
Endnu har de ikke konkurreret mod
hinanden, da aldersforskellen mellem
dem gør, at de stiller op i forskellige
aldersklasser.
Andreas har derudover også været
gymnastiktræner i AIA i ﬂere år.
Fremtiden
Rikke kender fremtiden for de næste par
år og regner med at skulle på gymnasiet
efter 9., og håber på en fremtid, der byder
på en uddannelse indenfor ernæringsvejledning og personlig træning.

Andreas regner med at læse til psykolog.
Så selvom ingen af dem har tøjdesigner
som fremtidsdrøm eller har planer om at
dygtiggøre sig indenfor området, så er der
ingen planer om at lægge Lim & Kang på
hylden – tværtimod.
- Vi har talt om, at vi til vinter vil tilføje ﬁre stykker tøj til den nuværende kollektion – måske jakke, kjole og cardigan.
Men det skal stadig være i den klassiske,
men ungdommelige stil som det, vi har
lanceret.
Senere vil vi så komme med en helt ny
kollektion. Men vores stil vil altid være
klassisk. Der kommer ikke noget i neon
fra os, slår Andreas Lim fast.
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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

28 |

TT05-2015.indb 28

15/07/15 08.31

krolf

Krolf for hele familien
Tranbjerg Krolf Klub inviterer alle Tranbjergborgere til at prøve at spille krolf
søndag den 23. august 2015.
Klubben har på grund af en donation fra Tuborgfonden købt ﬂere køller og
kugler, så der er “plads” til mange deltagere. Arrangementet, hvor Tranbjerg Krolf
Klub holder åbent hus, sker i samarbejde med Tranbjerg Fællesråd.
Spillet foregår på klubbens krolfbaner på det grønne område omkring Tranbjerg Lokalcenter på Torvevænget. Vi mødes i teltet, der er opsat bag lokalcentret
mod Torve Alle.
Program:
Kl. 10
Kl. 10.15
Ca. kl. 12

Velkomst i teltet. Kaffe og sodavand. Kort instruktion.
Krolfspil på de tre baner.
Præmieuddeling. Øl/vand.

Også i år håber vi på en dyst mellem de tre ungdomskorps i Tranbjerg.
Tag børn og børnebørn med og få en god dag. Det er gratis. Alle er velkomne.
Yderligere information om dagen ved e-mail erikmathiasen@gmail.com eller
tlf. 6170 3123.
Krolf er - som navnet antyder - en blanding af kroket og golf.
Nogen vil sige de bedste ting fra begge spil. Der spilles med
køller og kugler, der meget ligner kroketkøller. Opbygningen af
banen, der spilles på, er hentet fra golf, idet den består af 12
huller, der skal nås på mindst mulige antal slag. Der kræves ingen særlige forudsætninger for at deltage. Alle kan være med.
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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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Strikkede træer
Eleverne i 4. og 5. klasse på Tranbjergskolen har pakket træerne i skolegården ind i ﬁngerstrik.
Af Stina Christiansen
du er gået igennem skolegården
H vispå Tranbjergskolen
afdeling Kirketorvet, har du måske allerede lagt mærke
til de ﬂotte, farvestrålende træer, der er
pakket ind i garn. Det er skolens 5. klasser, og til dels 4. klasserne, som har ﬁngerstrikket til den store guldmedalje.
- Jeg spurgte ledelsen om lov, og besluttede at det skulle være det afsluttende
projekt for vores 5. klasser, der jo skifter
matrikel. 4. klasserne har også deltaget i et
mindre omfang. Da jeg har alle klasser til
håndarbejde, har det været nemt at lave
det med alle hold, fortæller Tania Gudmann Fabricius Jepsen, lærer på Tranbjergskolen og initiativtager til projektet.
Skæg idé
Idéen ﬁk hun, da hun på en gåtur med
én af klasserne, stødte på et træ, som var
pakket ind i neonfarvet garn.
- Jeg synes simpelthen, det var en skæg
ide, som børn sagtens ville kunne magte.
Alle faglærere i det nye fag håndværk og
design har støttet op om projektet, og
eleverne har fået lov til at ﬁngerstrikke i
mange andre timer, fordi de ﬂeste er blevet så gode, at de kan læse imens.
Hjælp fra hele Tranbjerg
Da Tania havde fået idéen efterlyste én af
skolens pædagoger, Tove Robinson, garn
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Ya r n b o m b i n g

på Facebookgruppen Borgere i Tranbjerg,
mens Tania lavede opslag både på forældre- og personaleintra. Alle tre dele resulterede i foræringer af adskillige poser
med garn.
Tania har en gang før efterlyst garn på
Facebook i forbindelse med et væveprojekt på 5. årgang. Også her ﬁk hun mange
poser.
-Det varmer, at lokalsamfundet sådan
bakker op, når vi laver sådan noget, siger
hun.
Strik, ﬂet og pomponer
Projektet har været en kæmpesucces.
- Det har været så pragtfuldt af være
del af en så elevstyret proces. De har ﬁngerstrikket til den helt store guldmedalje.
Der er også blevet strikket, ﬂettet og lavet
pomponer. Eleverne har været sammen
om træerne på kryds af både klasser og
årgange. Der er blevet grint og hygget un-

dervejs, og eleverne siger alle, at det har
været det sjoveste projekt. Jeg tror, det
skyldes, at de selv har styret processen der var ikke mange regler, udover at de
selvfølgelig ikke måtte ødelægge noget, og
garnet ikke måtte dække ting i brug for
eksempel håndtag og postkasser. Jeg viste
dem nogle billeder, og resten har de selv
styret. De har primært ﬁngerstrikket og så
snoet det rundt om træer, pæle, ﬂagstangen og trapperne, siger Tania Gudmann
Fabricius Jepsen.
Hun fortæller også, at det har været et
projekt, hvor alle har kunnet deltage på
deres niveau, og det bærer træerne også
præg af. Nogle er mere vellykkede end
andre.
For mange klassers vedkommende blev
projektet afsluttet op til sommerferien,
da 5. klasserne skulle ﬂytte på Grønløkke.
Men 5. klasserne har helt sikkert efterladt
et minde i skolegården.
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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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lokalbolig

Boligmarkedet har gode tider i Tranbjerg
Der bygges på livet løs i Tranbjerg.
Men er der nu også købere til alle de
huse? Vi spurgte en mægler med stort
kendskab til byen.
man kigger rundt i Tranbjerg,
N årvirker
det som om, at de bygger og
bygger alle vegne. Til salg-skilte er der til
gengæld ikke så mange af, så vi spurgte
mægler Henrik Vesti Gottschalck fra LokalBolig, hvordan det egentlig går.
- Boligmarkedet i Tranbjerg er rigtig
godt i øjeblikket. Vi oplever, at man ligesom i de øvrige oplandsbyer og ikke
mindst i midtbyen har kortere salgstider
og stigende priser.
Tranbjerg er i voldsom vækst med ﬂere
store udstykninger i områderne omkring
Orholt Allé og Tingskov Allé med ﬂere på
vej. Muligheden for at købe noget helt nyt
eller bygge selv, så tæt på midtbyen, lokker mange unge familier til, siger Henrik
Vesti Gottschalck.
Kender byen
Selvom Henrik sammen med sin kompagnon Thomas Rasmussen nu holder
til inde i midtbyen med LokalBolig, har
han et rigtig godt kendskab til Tranbjerg.
Henrik har vurderet og solgt boliger hos
Home i Tranbjerg i mere end 10 år. Og
han har tidligere selv boet i Tranbjerg, så
han kender byen og alle løbestierne rigtig
godt.
- Det som blandt andet gør Tranbjerg
attraktiv, er den korte afstand til midtbyen og motorvejen samt dens voksende

Henrik Vesti Gottschalck fra LokalBolig.

renomme, som en god by for børnefamilier blandt andet med god skole, AIA og
stisystem. Derudover har vi i Tranbjerg
en stor og varieret boligmasse lige fra de
velkendte Koch rækkehuse i forskellige
størrelser, mange gode villakvarterer med
stisystem til skolen samt de fornævnte
udstykninger. Det vil sige, at der er boliger for enhver ”pengepung” og til ethvert
behov, fortæller han.
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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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tranbjerg løbet

Rekorddeltagelse i Tranbjerg Løbet

;:

-69,5
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300 voksne løb Tranbjerg Løbet. Det er
kun 3. gang, Tranbjerg Løbet blev afviklet, og det er allerede blevet en tradition
for mange både i Tranbjerg og fra de omkringliggende byer. Mange andre løbeklubber mødte talstærkt og blev siddende
og hyggede sig bagefter i solskinnet.
Tranbjerg Løber vil gerne sige tak til
alle dem, der er med til at gøre dette års
løb til noget helt særligt. Uden alle de frivilige og støtte fra Tranbjergs lokal butikker kunne det ikke lade sig gøre.
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11. juni var der traﬁk på stierne i
D enTranbjerg,
da omkring 100 børn og
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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.
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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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Dahlgaard Haandvaerk ApS
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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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Nyt bed foran skolen
på Kirketorvet

CenterSyd i nyt lys – og med nye skilte

Fortovet foran skolen har længe
været et minefelt af vippende,
skæve og ødelagte ﬂiser. Flere
af dem måtte lade livet i forbindelse med ombygningen på
skolen og den dermed hyppige
traﬁk af store, tunge køretøjer.
Men nu har kommunen været
i gang med at lægge nye ﬂiser
og lave et stort nyt bed i midten. Lige nu er det fyldt med
jord og ﬂis. Men det er meningen, at der skal være en lav
beplantning af bøgehæk, som
bliver plantet omkring den 1.
november 2015.

Fremover er det slut med at gå
rundt om et mørkt CenterSyd.
Der kommer nemlig ny belysning hele vejen rundt om centeret. Lyset monteres på toppen af taget.
Derudover fjernes de gamle
skilte for hver butik på facaden og erstattes af en såkaldt
skiltepylon, som kommer til at
stå ud for Kvickly. Der kommer
også til at stå én ude ved vejen.
Det oplyser Preben Jensen, som
står for udlejningen af omkring
halvdelen af lejemålene i centeret.

Han fortæller også, at der snart
kommer nyt asfalt på parkeringspladsen, så det er slut
med at zigzagge mellem hullerne.
Preben Jensen har netop fået
udlejet det sidste lokale, som
han havde stående tomt i centeret, så alle i Tranbjerg kan
glæde sig til igen at kunne købe sko lokalt. Læs mere om den
kommende skobutik på side 13.

Sølvmedalje til Louise Bobjerg
Ny kasserer på
Tranbjerg Tidende
Den virkelig, virkelig opmærksomme Tranbjerg Tidende-læser har måske allerede opdaget,
at der er kommet et nyt ansigt
i kolofonen på side 2 i bladet.
Efter 18 år som kasserer valgte Ole Fryland at stoppe her i
2015, og vi har været så heldige,
at Louise Homann Sørensen
har sagt ja til at overtage.
Vi siger tak til Ole for det kæmpe arbejde, han har lagt i bladet, og hans arbejde med at få
det årlige Kræmmermarked op
at stå.
Louise er uddannet bogholder og arbejder i det daglige
hos Systematic. Privat bor hun
sammen med Brian og deres
tre børn. Hun er derudover træner i Tranbjerg Løber.

En stolt Louise Bobjerg fra Den Glade Slagter i CenterSyd viser her
den sølvmedalje, hun ﬁk for en ekstraordinær præstation til sin
svendeprøve efter tre års elevtid som Detailslagter med delikatesse
speciale. Hun er den første elev Den Glade Slagter har udlært med
sølvmedalje.
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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
Baggrundsbillede: Tranbjerg Kirkekor – se side 14-15

Morgenandagt – se side 5
Argentina i Tranbjerg – se side 7
Onsdagsforum – se side 8
Gud og spaghetti – se side 9
Indvielse af ny kirkegårdsafsnit – se side 10
Årstids Café – se side 11
Studiekreds – se side 13
Høstgudstjeneste – se side 17
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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

TT05-2015.indb 44

Fødsel
En fødsel registreres på baggrund af jordemoderens anmeldelse til kirkekontoret. En forældreanmeldelse er altså kun
nødvendig, hvis ingen jordemoder har
medvirket ved fødslen.
Ugifte forældre har mulighed for at få
faderskabet registreret i 14 dage fra barnets fødsel ved at indgive en omsorgs- og
ansvarserklæring til kirkekontoret – det
medfører fælles forældremyndighed.
Afgives digitalt på www.borger.dk.
Navngivning
Ifølge loven skal et barn have navn inden
sin halvårsdag. Det kan ske enten samtidig med dåb eller uden/inden dåb.
Hvis I ikke ønsker dåb, eller hvis der er
brug for, at navngivningen skal ske tidligere end dåben (f. eks. hvis barnet skal
have pas), er det altid kirkekontoret i bopælssognet, der foretager navngivningen.
På www.borger.dk kan I ﬁnde/foretage
den digitale anmeldelse.
Navneændring
Informationer om og anmeldelse af navneændring kan ﬁndes på www.borger.dk.
Dødsfald
Anmeldelse skal ske senest to dage efter
dødsfaldet til kirkekontoret i bopælssognet. Det er lægens dødsattest, der skal
aﬂeveres. Derudover skal de efterladte
anmode om begravelse eller ligbrænding
i overensstemmelse med afdødes ønsker.
Blanketten kan ﬁndes på www.borger.dk.
Kirkekontoret er behjælpeligt i tilfælde af
spørgsmål.
Kirkelige handlinger
Dåb, bryllup, velsignelse samt bisættelse/
begravelse aftales med kirkekontoret, der
formidler kontakt til præsten.
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Gudstjenester
Søndag d. 9. august (10. s. e. trin.)
10.00: Anette Brøndum
Søndag d. 16. august (11. s. e. trin.)
10.00: Anja Stokholm
Søndag d. 23. august (12. s. e. trin.)
10.00: David Kessel
11.30: Dåbsgudstjeneste. David Kessel
Tirsdag d. 25. august
10.00: Andagt
Søndag d. 30. august (13 . s. e. trin.)
10.00: Anja Stokholm
Søndag d. 6. september (14. s. e. trin.)
10.00: David Kessel
11.30: Dåbsgudstjeneste. David Kessel

Lokalcenter:
Onsdag d. 26. august
14.00: David Kessel
Onsdag d. 30. september
14.00: Anja Stokholm

BASARGRUPPEN
Efter sommerferien starter vi igen i basargruppen onsdag den 12. august kl. 14.
Vi mødes i Sognegården i salen, og jeg
vil bage lidt til kaffen. Vi skal aftale nærmere om basaren, der ﬁnder sted lørdag den 7. november fra kl. 10–14.

Søndag d. 13. september (15. s. e. trin.)
10.00: David Kessel

Har du lyst til at være med i et hyggeligt fællesskab, hvor vi mødes i Sognegårdens kælder hver anden onsdag fra
14–16, drikker kaffe/ te sammen og laver
det håndarbejde, vi har lyst til, så er der
plads i gruppen, og vi har i øjeblikket
ingen venteliste.

Søndag d. 20. september (16. s. e. trin.)
10.00: Anja Stokholm

Pengene fra basaren går til et projekt i
Malawi for forældreløse børn.

Tirsdag d. 8. september
10.00: Andagt

Tirsdag d. 22. september
10.00: Andagt
Torsdag d. 24. september
17.00: Gud og spaghetti
v/Anja Stokholm
Søndag d. 27. september (17. s. e. trin.)
10.00: Høstgudstjeneste.
Anette Brøndum
Søndag d. 4. oktober (18. s. e. trin.)
10.00: Anja Stokholm
11.30: Familiegudstjeneste m/minikonﬁrmander. Anja Stokholm
Tirsdag d. 6. oktober
10.00: Andagt
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Grethe Gylling

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
Anja Stokholm

Ny biskop –
Henrik Wigh-Poulsen
Skønt det måske ikke har fyldt helt så
meget i medierne som folketingsvalget, så har foråret også budt på et andet
betydeligt valg: vi har i Aarhus Stift haft
valg og fundet den nye biskop, som skal
aﬂøse Kjeld Holm i bispestolen.

Derudover fremhæver den afgående biskop, at man som biskop for det første
skal være opmærksom, lydhør og dialogvillig. Og så skal man have modet til
at stå fast på egne holdninger, når man
kommer ud i stormvejr – og det gør man
som biskop, for embedet er ”øretævernes holdeplads”, fortæller Kjeld Holm.
Som noget af det første efter valgets afgørelse har Henrik Wigh-Poulsen selv
udtalt: ”Fra i dag af hører vi ikke til i
Jens‘ eller Henriks lejr. Vi hører til her
i Aarhus stift, og der er meget, vi skal
udrette sammen”. Det glæder vi os også
her i Tranbjerg Sogn til at være med til –
og vi ser frem til samarbejdet med den
nye biskop.

Torsdag den 7. maj ved middagstid var
valget afgjort. Henrik Wigh-Poulsen,
domprovst i Odense, vandt med 1258
stemmer over sin modkandidat Jens
Maibom, leder af Diakonhøjskolen i
Aarhus, som ﬁk 761 stemmer. De kunne
begge lægge valgkampen bag sig – med
en høj stemmeprocent på 91 procent
havde ca. 2.000 menighedsrådsmedlemmer og sognepræster sat kryds på
stemmesedlen.
Henrik Wigh-Poulsen skal aﬂøse biskop
Kjeld Holm, der i foråret 1994 vandt bispevalget og blev iført bispekåben. Efter 21 år som biskop går han nu på pension.
”Saml på komplimenter, tag et glas
rødvin, når folk skælder ud, og gå op i
noget, der intet har med kirken at gøre
– for eksempel fodbold”, sådan lyder
nogle af Kjeld Holms råd til Aarhus’ nye
biskop.
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Hvem er han så – vores nye biskop, Henrik Wigh-Poulsen? Han er bl.a. tidligere
blevet kaldt ”en glad grundtvigianer”.
Han har da også været både højskolelærer på Askov Højskole og været leder
af Grundtvig-Akademiet i Vartov i København.
Henrik Wigh-Poulsen er født og opvokset i Randers og er uddannet teolog fra
Aarhus Universitet. Han har bl.a. været
præst i et par landsogne uden for Kolding. Siden 2008 har Henrik Wigh-Poulsen været domprovst i Odense.
Privat er han gift med provst i Kolding,
Grete Wigh-Poulsen, der er vokset op
i Aarhus. De har tre sønner, Kristoffer,
Jens Peter og Johannes.
Skulle man tilfældigt komme forbi Aarhus Domkirke søndag den 6. september
vil man formentlig opleve aktivitet og
trængsel, det er nemlig dagen, hvor bispevielsen ﬁnder sted, og Henrik WighPoulsen ofﬁcielt indsættes i bispeembedet over Aarhus Stift. Formentlig kan
vi også følge festlighederne fra tv-skærmene hjemme i stuerne.
Henrik Wigh-Poulsen har ry for at være
en sympatisk, lun og lyttende person
med en stor teologisk ballast – vi ser
frem til, at han skal være åndelig vejleder og ”hyrde for fårene” i Aarhus Stift
og ikke mindst være med til at støtte og
inspirere alle os i menighederne ude i
hele stiftet.
Velkommen til vores nye biskop!
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Sognekalender
Onsdag d. 19. august
19.00: Menighedsrådsmøde
Onsdag d. 2. september
14.00: Onsdagsforum
Tirsdag d. 8. september
17.00: Årstidscafé
Mandag d. 14. september
19.30: Læsekredse
Onsdag d. 16. september
19.00: Menighedsrådsmøde
Onsdag d. 7. oktober
14.00: Onsdagsforum

Morgenandagt
I de kommende måneder er der igen
morgenandagter.
Hver anden tirsdag kl. 10.00 er der
mulighed for at være med til at synge
salmer, lytte til musik og læsninger og
nyde en tid i stilhed til eftertanke eller
en bøn.
Det tager ca. 20 minutter og er en god
mulighed for at få en pause i hverdagen
med fokus på noget andet end alt det,
der ellers fylder.

Datoerne er:
25. august
8. september
22. september
6. oktober
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Tilmelding til arrangementer
med spisning

Når vi efter sommerferien tager hul
på den nye sæsons aktiviteter, indfører vi tilmelding til de arrangementer
i sognegården, hvor der er spisning.
Det gør vi af hensyn til både miljømæssige, menneskelige og økonomiske ressourcer.
Det er lettere at beregne indkøb,
nemmere at gøre det hyggeligt i sognegården og dække pænt op, når vi
ved, hvor mange der kommer, men
også fordi vi er GRØN KIRKE.
Grøn Kirke betyder, at vi opfylder
visse betingelser: Vi sparer på energi
og vand, vi begrænser spild – og altså
også madspild – mest muligt. Hvor vi
kan, anvender vi miljømærkede produkter i den daglige drift – fordi vi
ønsker at bruge jordens ressourcer
med omtanke.

På samme måde ønsker vi at udvise
respekt for det arbejde vores personale og frivillige medarbejdere yder
i dagligdagen til glæde for alle i sognet.
Vi synes måltidsfællesskabet er vigtigt, og det føles rigtig godt med fællesskabet om gode samtaler og oplevelser. Med dette nye tiltag sikres det,
at der er mad til alle – også hvis der
skulle være en familie, der har glemt
at tilmelde sig.
Tilmelding sker til kordegnekontoret
2 dage før arrangement, og vil være
annonceret i Tranbjerg Tidende og
på vores hjemmeside.
Ingen skal være i tvivl: I kirken kan alle
frit komme uden tilmelding!
Velkommen i Tranbjerg Kirke
og Sognegård.
Venlig hilsen Menighedsrådet

www.tranbjergkirke.dk
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Argentina i Tranbjerg
med mad og musik
Lørdag den 29. august starter vi festugen
med en argentinsk tangoaften.
Tranbjerg Kirke har fornøjelsen af at få
nogle af de mest fremtrædende musikere på den danske klassiske musikscene på besøg, når vi åbner festugen med
en tango koncert af højkarat.
Tangokvintetten er en internationalt rost
gruppe af musikere, der spiller tangomusik af Astor Piazzolla som få andre på
verdensplan.
Tango er sjæl, smerte, sensualitet – alle
farver af følelser – og når musikken er
af Astor Piazzolla, er tango også international med et tonesprog, der rammer på
tværs af stilarter og generationer. Piazzolla er den komponist, der løftede tangoen fra de argentinske barer, bordeller
og danselokaler ind i koncertsalen ved
at tilføje elementer fra klassisk musik
og jazz uden at forråde tangoens sjæl.
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Besætningen var som regel en kvintet
bestående af bandoneon, violin, klaver,
el-guitar og kontrabas, og de ﬂeste kritikere betragter det som den ideelle instrumentation for hans kompositioner.
Kl. 14-16.30 vil der blive serveret smagsprøver af argentinsk mad på plænen foran
kirken.
Kl. 17.00 er der tangokoncert i kirken, og
efter koncerten inviterer vi alle til fællesspisning på plænen.
Der vil være tændt for grillene, så tag
bare din aftensmad (noget at sætte på
grillen) og et tæppe med og nyd en –
forhåbentlig varm – sommeraften i fællesskab med musikerne!
Der vil være mulighed for at købe drikkevarer.
Vel mødt til dette brag af en koncert og en
hyggelig aften i fællesskab!
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Eftermiddage, der giver et løft!

Onsdag den 2. september kl. 14.00

„Uægte børn i syv
slægtled“
v/historiker Agnete Birger Madsen
Udgangspunktet for foredraget er Agnete Birger Madsens egen far, et uægte barn,
der i 1917 blev født på Bethesdahjemmet i Århus. Hans mor var ﬁskerpige fra Skagen, hans far en nyudlært typograf fra Hjørring. Sidstnævnte var selv et uægte barn,
og ﬁskerpigen havde en storesøster, der slet ikke lignede resten af søskendeﬂokken … Det vrimler med uægte børn i Agnete Birger Madsens familie, men reaktioner og måder at takle situationen på var vidt forskellige alt efter tid, miljø, tro og
personlig styrke. Foredraget suppleres med fotos.

Onsdag den 7. oktober kl. 14.00

Sang og musik med
Rebecca Kappel Herrik og
Jens Kappel
Denne onsdag får vi besøg af Rebecca Kappel
Herrik og hendes far Jens Kappel. De vil synge
og spille et blandet repertoire fra gamle danske sange over div. popnumre til udenlandske
musical-hits. Eksempelvis kan nævnes: I skovens dybe stille ro, Nu falmer skoven
trindt om land, Memory (fra Cats) & Edelweiss (fra Sound of Music).
Der vil også være et par fællessange i løbet af eftermiddagen. Den 16-årige Rebecca
er en meget rutineret sangerinde. Hun har opbygget en stor erfaring og et stort
repertoire gennem: korsang, solooptræden, div. musical-roller og lignende. Med
sig har hun sin far på klaver. Jens har været udøvende musiker de sidste ca. 28 år,
og nu hygger han sig meget ved også at optræde sammen med sin datter.
Vel mødt til en munter eftermiddag!
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Babysalmesang
Babysalmesang er et gratis tilbud,
der henvender sig til de helt små
børn (2-10 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. Første gang efter
sommerferien er 17. august.
I alt 10 gange.
Tilmelding til
branko@tranbjergkirke.dk

9

BØRN I KIRKEN

Gud og spaghetti
Torsdag 24. september kl. 17.00
ved Anja Stokholm
Torsdag 22. oktober kl. 17.00
ved David Kessel
En let børnegudstjeneste for alle sanser, med fortælling, sang og leg.
Gudstjenesten varer ca. ½ time, hvorefter der er fællesspisning i Sognegården.
Spring madlavningen over og tag børnene med i kirke!
Børn gratis. Voksne: 30 kr.
Tilmelding til kirkekontoret:
kordegn@tranbjergkirke.dk eller
Tlf.: 86 29 57 33

www.tranbjergkirke.dk
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Indvielse af nyt kirkegårdsafsnit
Det er de ﬂeste bekendt, at der er etableret et nyt afsnit på Tranbjerg Kirkegård. Det nye afsnit er anlagt som en
urnekirkegård, en del er individuelle
gravpladser, med gravsten og plads til
lidt blomster og mindre planter. Der er
også udlagt en del til plænebegravelser, hvor gravstenen ligger i plænen,
således at der ikke er nogen væsentlig
vedligeholdelse af gravstedet, udover at
græsset skal slås.
Vi tror, at Tranbjerg Kirke vil få et nyt
pænt afsnit på kirkegården, når hække
og træer vokser lidt til.

Menighedsrådet vil markere indvielsen
af kirkegården den 13. september efter
gudstjenesten.
Der vil efterfølgende blive serveret et
glas vin med lidt sødt til.

Kirkegårdsafsnittet er tegnet af Landskabsarkitekterne Møller & Fauerskov,
Aarhus. Anlægsarbejdet er udført af
Entreprenørﬁrmaet Winther & Trolle,
Østbirk.
Med det nye afsnit på kirkegården
er gravpladsbehovet dækket frem til
omkring år 2023. Kirkegårdsbehovet i
Tranbjerg er stigende, pga. den befolkningstilvækst, der har været, og fortsat
er i Tranbjerg. Derfor er vi allerede nu
begyndt at tænke på, hvad vi gør for
at imødekomme det stigende behov i
fremtiden.
Tranbjerg Menighedsråd
Vagn Keseler
formand

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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Til de kommende
konﬁrmander
Alle 7. klasses elever i Tranbjerg er velkomne i kirken til konﬁrmandundervisning efter sommerferien.
Konﬁrmander fra klasserne C og D samt
deres forældre indbydes til orienteringsmøde i Sognegården tirsdag d. 18.
august kl. 19.00.
Konﬁrmander fra klasserne A og B samt
deres forældre indbydes til orienteringsmøde i Sognegården torsdag d. 20.
august kl. 19.00.
Ved orienteringsmødet får I lejlighed
til møde os præster og kirkens ansatte.
Vi vil fortælle om konﬁrmationsforberedelsen, og I får lejlighed til at stille
spørgsmål.
Vi glæder os til samarbejdet frem til
konﬁrmationerne næste forår.
Præsterne ved Tranbjerg Kirke

Folkekirkesamvirket
i Aarhus
– en tråd i dit netværk
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

Å RS T I D S
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Café

Fællesskab og
hygge
er overskriften over vores årstidscafé.
Hvis du har lyst til at komme lidt ud
og være sammen med andre over
et måltid, så er Tranbjerg Kirkes
Årstids Café måske noget for dig.
Vi mødes tirsdag den 8. september kl.
17.00.
Aftenen begynder i kirken med
lystænding og aftensang, hvorefter
vi går i Sognegården og sammen
gør klar til et fælles aftensmåltid.
Maden bliver leveret udefra. Pris
100 kr. ekskl. drikkevarer, som kan
medbringes eller købes. I Sognegården hører vi desuden et kort
oplæg af en indbudt gæst.
Tranbjerg Kirkes Årstidscafé henvender sig til alle aldersgrupper,
enlige som par – vi håber på at se
jer!
Tilmelding senest 1. september til
Ulla Astrup
Tlf: 86 29 58 97
Mail: u.k.astrup@webspeed.dk

www.folkekirkesamvirket.dk
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Shop-Amok

Genbrugs børnetøj 0 - 10 år

Vi har fortsat et stort
udvalg i sommertøj...
Kom og gør en god
handel.
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-AmokGXYLOEOLYHEHKDJHOLJWRYHUUDVNHW

Med venlig hilsen og på gensyn

6HQLRUSLJHUQH
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Studiekreds: Livsvandring og pilgrimsliv

„AT VÆR E P Å V E J “
ved Elisabeth Lidell, pilgrimspræst
Med denne studiekreds ønsker jeg at
skabe et forum, hvor jeg tematiserer
dette at drage på pilgrimsvandring ud
fra en eksistentiel forståelse. At være
pilgrim har dybe rødder i den kristne
kultur, og i vor tid er der på ny mennesker, der føler en tilskyndelse til at
vandre. Vi vil reﬂektere over, hvordan
det kan være, at dette behov opstår og
hvad pilgrimslivet kan bidrage med i
den moderne tilværelse. Samtidig vil
studiekredsen være en konkret forberedelse til vandringer i ydre og indre
landskaber.
De 7 pilgrimsnøgler: langsomhed, stilhed, fællesskab, frihed, enkelhed, bekymringsløshed og åndelig inspiration
vil være udgangspunkt for oplæg og
enkle meditative øvelser.
Arbejdsformen vil være vekselvirkning
mellem oplæg og samtale om relevante
eksistentielle temaer, der på én gang
er almene og personlige. Der vil være
mulighed for at dele og udtrykke egne
erfaringer og tale om dilemmaer, som
opstår under den livsvandring, vi hver
især gennemgår. Alle kender til livsover-

.
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gange, hvor der opstår sårbarhed eller
tab af tillid, angst og uro, som kommer
i fokus, når der er behov for at tage nye
skridt og bryde op fra indgroede vaner
og mønstre, der ikke længere er hensigtsmæssige. Dette at være sammen
med andre kan være hjælpsomt for at
kunne tage de nødvendige skridt og
ﬁnde håb og tro.
Med denne studiekreds håber jeg at
kunne skabe en ramme, hvor deltagerne kan have frihed til at udtrykke sig
og erfare den mulighed for beskyttelse,
der opstår ved at blive lyttet til og mødt
af andre mennesker. Et inspirationsforum og et pusterum i hverdagslivet.
Praktiske oplysninger
Der er plads til 12 deltagere. Gruppen
mødes på onsdage kl. 16-18, i alt fem eftermiddage. Studiekredsen bygger op
til pilgrimsvandringer i 2016. Deltagelse
forudsætter, at man melder sig til hele
forløbet.
Studiekredsen tager udgangspunkt i
bogen Pilgrimsliv (H.E. Lindström & E.
Lidell, ”ALFA”, 2007).
Mødedatoerne er: 4. november, 11. november, 18. november, 25. november og
2. december.
Mødested: mødelokalet i kælderen i Sognegården.
Tilmelding: lidell@webspeed.dk eller telefon: 86 17 72 04. Besøg hjemmesiden:
www.elisabethlidell.dk.
NB: hurtig tilmelding.
Elisabeth Lidell er pilgrimspræst for hele Aarhus Stift, Tranbjerg Sogn har fortrinsret til studiekredsen indtil 1. oktober. Hvis der herefter er ledige pladser,
tilbydes studiekredsen ud i hele Aarhus
Stift.
Det er gratis at deltage.
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Tranbjerg Kirkekor synger
i Aarhus Domkirke
Tranbjerg kirkekor (både børnekoret
og pigekoret) har haft den fornøjelse
at synge i Aarhus Domkirke under fejringen af Valdemarsdag – begivenhed
arrangeret af Danmarks-Samfundet.
For børnene i koret har det været en
utroligt spændende og musikalsk set
meget givende rejse, der allerede startede for et år siden efter kirkekorets
sommerkoncert i Tranbjerg Kirke.
Til sidste års sommerkoncert havde
vi besøg af ﬂere solister – både sangere og instrumentalister, der gjorde
korkoncerten til noget særligt. Det
kunne bestemt høres i rummet –
pigerne i koret sang rigtig ﬂot og heldigvis var der blandt publikummet en
fra Danmarks-Samfundet, der kunne
genkende korets store potentiale.
Med det samme blev vi spurgt, om
vi kunne tænke os at synge til Valdemarsdag 2015 i Aarhus Domkirke, en
opgave, som ellers har været reserveret for byens mere ”professionelle”
børnekor.
Det kunne vi ikke sige nej til og siden
marts måned i år, har vi så småt øvet
på vores domkirkeprogram, samt et
par andre programmer til korets andre koncerter i foråret, bl.a. ”De ni
påskelæsninger” – et ﬂot, moderne
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korværk, skrevet af Christianskirkens
organist, J. Lorentzen.
Der er blevet lagt et stort arbejde i musikken, som vi spillede i domkirken –
Tranbjerg Kirkes organist og korleder,
B. Djordjevic har arrangeret/skrevet
to potpourrier med kendte danske
sange for en sangsolist, tostemmigt
børnekor, cello (spillet af Tranbjerg
Kirkes præst, David Kessel) og klaver
– og det hele gik op i en højere enhed på Valdemarsdag i det ﬂotte rum
i Aarhus Domkirke. Som det fremgår
af teksten, blev der brugt lokale kræfter og desto større føltes successen,
der fulgte efter vores optræden – alle
var ellevilde med Tranbjerg Kirkekors
sang. Danmarks-Samfundet har besluttet, at koret skal have samme ære
næste år, når Valdemarsdag skal fejres i 2016. Og i 2016 vil de gerne høre
os både i domkirken og på rådhuset,
hvor fejringen af ﬂaget fortsætter.
Som et lille, lokalt børnekor er det
en stor ære at få og vi, Tranbjerg Kirkes personale, vil igen til næste sæson gøre os umage for at få koret til
at blomstre endnu mere op og blive
endnu større.
Børnene er vor alles største potentiale, og musik er en stor del af deres
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opvækst. Derfor tilbyder Tranbjerg
Kirke gratis korsang og musikundervisning for både små og større børn,
hvor der bliver sunget forskellig slags
musik, læres det mest nødvendige
om musik, og hvor vi tager på ture og
oplever professionelle musikere folde sig ud. Sidste år gik turen (stort set
betalt af kirken) til Fredericia, hvor vi
oplevede Disneys musical, ”Den lille
havfrue” og hvor vi skal hen i år, er en
overraskelse.

15

eller skriv til Tranbjerg Kirkes organist,
Branko Djordjevic og hør nærmere
om de forskellige kor. Der er noget at
hente for alle mellem 7 og 16.
Uddrag fra de forskellige koncerter
kan høres på Tranbjerg Kirkes hjemmeside og YouTube.
Rigtig god sommer!

Så, hvis du kender en, der går med en
masse musik i sig, og som har brug for
en gratis, professionel og afvekslende
undervisning i musik/korsang, så ring
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Til de kommende 3. klasser

Bliv minikonﬁrmand!
Tirsdage fra 14.10 – 15.40

Tranbjerg Kirke på

facebook

Præsterne ved Tranbjerg Kirke

Nicolai

SCT

Følg linket fra
hjemmesiden
www.tranbjergkirke.dk

Tranbjerg Kirke tilbyder igen i år minikonﬁrmandundervisning til børn fra
byens 3. klasser. I efteråret er alle børn
fra 3.c og 3.e velkomne som minikonﬁrmander.
Vi mødes i kirken og Sognegården hver
tirsdag, når I får fri fra skole: fra 14.10
– 15.40. Vi leger, går på opdagelse i kirken, laver løb, hører historier og laver
kreative projekter samt krybbespil, der
opføres juleaften. Det er gratis og frivilligt at deltage og ikke nødvendigt for
senere at blive konﬁrmeret.
Vi håber at se mange af jer!

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

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

70 120 110
 Sct.NicolaiTjenestensmedarbejdere
har tavshedspligt
 'HUføresikkejournalerellerkartoteker
 $OOHkanhenvendesig
 S
 ct.NicolaiTjenestenerettilbudfra
Folkekirken
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Høstgudstjeneste
Søndag den 27. september kl. 10.00 er der høstgudstjeneste i Tranbjerg Kirke
Vi holder en festlig gudstjeneste, hvor vi også vil synge nogle af de dejlige
høstsalmer.
Efter gudstjenesten spiser vi kirkefrokost sammen i Sognegården, hvor der
også afholdes amerikansk lotteri.
Medbring gerne blomster, frugt eller grønt fra haven, som kan bruges som
festlig pynt og senere indgå i det amerikanske lotteri.
Alle er velkomne!
Frokost: Voksne 30 kr. Børn og konﬁrmander gratis.
Tilmelding af hensyn til traktement senest torsdag d. 24. september til kordegnekontoret: lokr@km.dk eller tlf. 86 29 57 33.
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