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Læsernes
vinterbilleder
Flere læsere har sendt os deres
ﬂotte vinterbilleder fra dage,
hvor kælkebakken var godt besøgt, der blev bygget snemænd
og gået ture i smukke omgivelser. Se læsernes billeder på
side 46.

Oplevelsesdage i
plejeboligerne
Der var duftende vintersuppe
og blomstrende eventyr i plejeboligerne, da oplevelsesmedarbejderne hen over ﬂere dage
gav beboerne oplevelser, som
de sent glemmer.
Læs mere på side 8.

Trækunst ved søen
Kunstneren Gerhardt Procters
arbejde med et udgået træ ved
søen glæder hver dag, dem der
går tur der. Læs mere om hans
arbejde og den sydafrikanske
kunstners baggrund på side 12.

Tranbjerg i sne
Kira Albrechtsen fangede Tranbjerg på en smuk januardag, hvor sneen lige havde klædt byen ﬂot på.
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redaktion
Henning Sørensen
(ansvarshavende)
Grønløkke alle 92
8310 Tranbjerg
Telefon 8747 8818

redaktionens røst …

Sikke et hus
Tænk, at vi i Tranbjerg har et helt hus, der fra kælder til
top hver dag er fyldt med spændende aktiviteter og en
masse mennesker, der gerne vil skabe gode oplevelser for
andre.

Else Andersen
(kasserer)
Nørrevænget 38
8310 Tranbjerg
Telefon 8629 2491

I dette blad har vi ﬂere artikler om og fra lokalcenteret og
plejeboligerne, og hvis man ikke har sin daglige gang der,
opdager man formentlig ikke alle de fantastiske tilbud,
der ligger og venter på én.

Louise Homann
Sørensen
Hyrdevænget 1
8310 Tranbjerg
Telefon 2070 3451

Men et nyt brugerråd har sat sig for at ruske gang i Café
Tranen på Lokalcenter Tranbjerg og få vist borgerne i
Tranbjerg de mange muligheder her. Ét af medlemmerne
i brugerrådet har lavet et indlæg her i bladet, hvor hun
nævner blot nogle af de aktiviteter og sociale tiltag, som
man frit kan komme og være en del af.

Flemming Laursen
(produktion)
Skovgårdsvænget 390
8310 Tranbjerg
Telefon 4156 9199
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
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Så er du én af dem i målgruppen og spekulerer du på,
om det kunne være noget for dig, så er det bare med at
komme afsted. Der er en helt masse forskellige daglige
tilbud med alt lige fra billard, til ﬁlmforevisning, banko,
håndarbejde og en hel masse fællesskab, der bare venter
på dig.
Fremover har brugerrådet lovet at fortælle meget mere
om deres mange tiltag her i bladet, og snart kommer der
en ny hjemmeside, så hold dig orienteret og tag imod de
tilbud, der kommer. Brugerrådet vil så gerne se dig og
invitere dig indenfor.
+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 7. april,
udgivelsesdatoen er den 7. maj.
Tryk:
LaserTryk
Oplag:
4.500

HAR DU BOLIGEN?
- så har vi køberen

Par søger villa i Tranbjerg,
med rolig beliggenhed.
Gerne en bolig i
1-plan med minimal
vedligeholdelse. Gerne 4
værelser, og hvis muligt,
med 2 badeværelser.
Let renovering er ok.
Udskiftning af køkken vil
være at foretrække.

Kunde søger villa eller
rækkehus i Tranbjerg.
Huset skal være på
100-130 m2 med køkken
alrum.
Fremtidig vedligeholdelse
skal være minimal.
Det er vigtig med sol i
haven, både morgen og
aften.

Ungt par, der p.t. bor i
lejlighed i Aarhus C, søger
mere plads. Bolig med
have vil være optimal, da
parret har hund. Begge
arbejder i Randers, og
Tranbjerg-området vil
være perfekt pga. den
nemme tilgængelighed til
motorvejsnettet.

Max. pris: 3.600.000 kr.-

Max. pris: 2.500.000 kr.-

Max. pris: 2.800.000 kr.-
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Før

Efter

Giv dit inventar
et professionelt løft
Vi sprøjtemaler alt fra køkkenlåger til reoler
og husets døre til stærke priser. Kom forbi
og få et godt tilbud.

Ring
86 299 700

LAKreparationer.dk

– og hør
nærmere

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    

Danske Malermestre

100
år
1909

2009

MALERMESTER

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

Tranbjerg Bibliotek
Udstillinger

Onsdagshistorier

Marts: Tranbjerg Lokalhistoriske Samling udstiller Tranbjerg billeder fra 1900-1950
I hele marts måned kan man se en
udstilling om perioden 1900-1950 med fokus
på Tranbjerg og det lokale.
Lokalhistorisk samling ved Erik Moldt har
været i gemmerne og har fundet spændende
billeder og historier frem.
April: Dagmar Thomsen udstiller vævebilleder.
Maj: Hanne Holst Larsen udstiller malerier

Højtlæsning for de 3-6 årige.
Onsdag 6. april kl. 9.30 og 10.00
Bodil læser højt af spændende billedbøger om
gakkede dyr i den store vide verden.
Måske sniger der sig også nogle rim og remser
og fagtesange ind.
Gratis billetter bestilles på www.aakb.dk

Forfatteraften med Jens Smærup
Mandag 4. april kl. 19.00-21.00
Sognegården i Tranbjerg får litterært besøg
af forfatteren Jens Smærup Sørensen, som vil
fortælle om sit forfatterskab og sin seneste
roman Feriebørn.
Jens Smærup Sørensen har et langt forfatterskab
bag sig og er især kendt for sin anmelderroste
roman Mærkedage, som udkom i 2007.
Arrangeret af Kulturcirklen i Tranbjerg.
Arrangementet foregår i Tranbjerg Sognegård.
Billetter a 75 kr. kan købes via www.aakb.dk.

Strikkecafé
Tag strikketøjet med og mød andre glade
strikkere.
Vi mødes den første torsdag i hver måned
7. april, 12. maj og 2. juni kl.18.00-19.30
Alle er velkomne, man behøver ikke tilmelde
sig. Du skal bare møde op på biblioteket med
garn og strikkepinde.
Og tag gerne din veninde, din nabo eller din
mor med.

Guldlok og de tre bjørne
Børneteater for de 2-4 årige.
Onsdag 16. marts kl. 10.00-10.30
Teatret på Hjul opfører eventyret om Guldlok
og de tre bjørne.
Der var engang… sådan starter eventyret om
Guldlok, der farer vild i skoven og kommer til
bjørnenes hus, hvor hun spiser af deres grød,
prøver deres stole og til sidst falder i søvn i en
af deres senge. Og så kommer bjørnene hjem!
Gratis billetter kan bestilles på www.aakb.dk
fra onsdag den 2. marts.

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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Køb 1 produkt til 169 kr.
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og få 1 stk. GRATIS!

v a r er

På gensy

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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Aktivitetsoversigt Lokalcenter Tranbjerg
2016
Søndagsbanko n
ne
i Café Tra
kl
r . 13.00
Spillet starte
s kl. 12.15
og dørene åbne
Spilledatoer:
ril
, 10. april, 24. ap
ts
ar
m
.
13

en, i alle alder

Alle er velkomm

13. marts 2016:
Søndagsbanko kl. 13.00. Dørene åbnes kl. 12.30
8. april 2016:
Fredagscafe kl. 14.00-16.00 Kolt Trioen kommer og
underholder med musik og sang af danske komponister og spiller op til fællessang
20. april 2016:
Jysk Tøjsalg kl. 10.00-15.00 + modeopvisning
kl. 13.00
19. maj:
Lokalcenterdag kl. 10.00-14.00. Der er mulighed for
at købe buffet
1. juni 2016:
Udﬂugt ”Limfjorden rundt” arrangeret af
bankoafdelingen
Brugerrådet træffes den 1. onsdag i måneden i lokale 9
ved siden af Cafe Tranen kl. 10.00-12.00

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
Frivilligkoordinator:
Tlf. 51 64 89 77

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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Vintersuppe og eventyr
Oplevelsesmedarbejderne i Aarhus
Kommune gav i uge 5 beboerne i
plejeboligerne i Tranbjerg en helt
særlig oplevelse, der satte gang i alle
sanserne. Vi besøgte plejeboligerne på
en helt almindelig mandag.
Af Stina Christiansen
i fællesrummet
V edbliverét afderbordene
skrællet gulerødder og
kartoﬂer og skåret selleri. Kokken og
oplevelsesmedarbejderen Jakob Guldhammer Øllegaard har taget skærebræt,
suppegryde og rodfrugter ud af køkkenet
og hen til bordet, hvor ﬂere af beboerne
sidder.
Det er aftensmaden i det ene af de tre
plejeboliger, som er ved at blive tilberedt

Fanny Petrine Christensen og Jakob Guldhammer Øllegaard igang med aftensmaden.
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med hjælp fra én af beboerne Fanny Petrine Christensen.
Flyvende kok
Jakob er én af de ﬂyvende oplevelsesmedarbejdere, der er ansat i Aarhus Kommunes Sundhed og Omsorgsafdeling.
Han tager rundt i de forskellige plejeboliger i Aarhus og sørger for at give beboerne nogle helt særlige oplevelser med
den mad, de putter i munden.
– Jeg har været ude et andet sted, hvor
jeg lavede en festmiddag til beboerne,
dækkede bordet pænt og festligt, serverede rødvin til maden, og beboerne kom
og snakkede med mig, mens jeg lavede
maden. Da jeg tilfældigt kom forbi dagen
efter, så jeg, at de igen havde dækket pænt
op, fordi det betyder noget, at nogen kræser lidt ekstra for én, fortæller Jakob.
Plant Liv
Jakob Guldhammer Øllegaard forsøger at
skabe en helhedsoplevelse for beboerne
og er også en del af et nyt projekt, som
også er skudt i gang i Tranbjerg.
”Plant Liv” er et stort projekt i Aarhus Kommune, som skal bringe de ældre
i plejeboligerne tættere på naturen, for
man ved, at naturen styrker menneskers
trivsel, sundhed og livsglæde i alle aldre.
Gennem en række tiltag i hele kommunen, som kommer til at indbefatte får,
høns, fuglehuse, køkkenhaver, gyngestativer, plantebænke med mere, får beboerne, deres familie, frivillige og personale
nu mulighed for at sanse naturen endnu
mere intenst. ”Plant Liv” kommer til at

oplevelser

foregå på 20 forskellige plejeboligenheder
i kommunen.
Fredag den 5. februar inviterede anlægsgartneren Knud borgere i Tranbjerg
til opsætning af fugle og andehuse. Folk
kunne også se gartneren plante frugttræer,
bærbuske og vilde rabarber og glæde sig
til at kunne indtage de nye plantebænke
med højbede i hver ende af bænken.
Eventyr og blomster
I ét af de andre huse spreder en anden
oplevelsesmedarbejder Marlena Porat
glæde med et kinesisk eventyr om blomster. Hun får beboerne med helt tæt på
eventyret og ender med at forære hver
af dem én af blomsterne, som indgik i
fortællingen.
– Jeg skaber en oplevelse, som sætter gang i snakken, og sangene skaber en
samhørighed. Samtidig sætter jeg et aftryk ved at slutte af med at give dem en
blomst eller måske et billede, som de kan
tage med sig. Oplevelser er mange ting, og
de bliver rigtig glade, når jeg kommer, og
de spørger, hvornår jeg kommer igen, fortæller Marlena Porat.
Hun har en baggrund som cand.mag. i
fransk og retorik og en diplomuddannelse
i drama.

gementer i løbet af ugen fordelt ud på de
syv plejebolig enheder i Område Syd. For
Tranbjergs vedkommende blev det altså
til ni arrangementer i løbet af den uge.
De ﬂyvende oplevelsesmedarbejdere
Der er i alt seks ﬂyvende oplevelsesmedarbejdere, som blandt andet tæller en
fotojournalist, en kok, en sangerinde, en
hospitalsklovn og en skuespiller/fortæller. Og derudover er der syv faste, lokale
oplevelsesmedarbejdere.
Deres funktion er at skabe mere liv i
plejeboligerne og give beboerne nogle helt
særlige oplevelser i hverdagen.
Initiativet hedder ’Mere liv i plejeboligerne’, og skal blandt andet bekæmpe
ensomhed på plejehjemmene.
Foruden de 13 oplevelsesmedarbejdere, så er en del af projektet også, at tilbyde beboerne i plejeboligerne forskellige
konkrete tilbud som for eksempel ture til
Randers Regnskov.
Der er sat 7,7 millioner kroner af til
initiativet.

En oplevelsesuge
Anledningen til alle de ekstra spændende
aktiviteter er, at alle de ﬂyvende oplevelsesmedarbejdere, som normalt kommer
ud til alle kommunens plejeboliger, den
første uge i februar, udelukkende kom til
Område Syds plejeboliger. I samarbejde
med Område Syds lokale oplevelsesmedarbejder, og de forskellige plejeboliger, var
der lavet et program med hele 21 arran-
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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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n a t u r ce n t e r

Dagplejebørn besøger Naturcentret
Der er både mulighed for at klappe
dyr og udfolde sig med musik og
drama, når man er lille i Tranbjerg.
Af Anne Christine Kusk,
kommunikationmedarbejder

udvikler både de sproglige og sociale
kompetencer hos børnene, når de sammen ser og taler om dyrene i stalden og
på gårdspladsen.
Alt i alt en god og lærerig dag på
Naturcentret.

og voksne fra Tranbjerg DagtilB ørn
bud benytter sig ﬂittigt af faciliteterne på Naturcentret. Det er et sted fyldt
med gode oplevelser og muligheder for
at lære om dyr og natur, og for at bevæge sig og få sunde, røde kinder. Her kan
man uforstyrret grave regnorm op, se på
hønsene eller ænderne i dammen og ae
katten.
Forleden var det en ﬂok dagplejebørn,
der var på besøg hos Henning og alle dyrene. Der er altid store smil og megen begejstring blandt dagplejebørnene, når de
besøger Naturcentret. De hilser på både
høns, kyllinger, køer og får, og for mange
børn er det en stor oplevelse at komme
helt tæt på dyrene og måske tage sig mod
til at klappe dem.
Pædagogisk leder for dagplejen, Mie
Lund, fortæller, at oplevelsen samtidig

Musik og drama
På Kirketorvet, ikke langt fra Naturcentret, ligger daginstitutionen Tranely, og
hvis man lytter godt efter, kan man af og
til høre musik og sang inde bag de røde
murstensmure. Tranely er en musik- og
drama institution, og her byder dagen på
mange aktiviteter, som har sang, musik,
dans og teater som omdrejningspunkt.
Målet er, at musik og drama skal være en
tydelig og levende del af børnenes hverdag, og at alle børnene oplever et fællesskab omkring glæde ved musikken, legen
og det at bruge kroppen.
Tranely er den mindste af de 8 institutioner i Tranbjerg Dagtilbud. Der går lige
nu 39 børn i Tranely fordelt på to vuggestuegrupper og en børnehavegruppe.
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Elverpigen i Østerby Mose
Flere læsere har spurgt til den smukke trækunst, der er dukket op ved
Tranbjerg Sø. Men en læser satte sig
for at ﬁnde historien bag.

Af Anne Mette Schjoedt-Pedersen
har du for nylig gået en tur
M åske
rundt om søen og lagt mærke til,
at der er ved at dukke en ﬁgur op i et af
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piletræerne i den nordlige ende? Måske
er du blevet nysgerrig på, hvem hun er?
Jeg spurgte Pernille Villesen fra Teknik
& Miljø i Århus, der skriver følgende:
– Skulpturerne skæres altid i træer,
som kommunen skal fælde på grund af
sygdom, stormfald eller tilgængelighed.
I stedet for at fjerne træerne helt, skærer
vi dem til, så de ikke længere udgør en
risiko og lader kunstneren arbejde videre
derfra.”
Værket i Østerby Mose skabes af
kunstneren og træskæreren Gerald
Procter.
Han har arbejdet i træer rundt om i
kommunens skove og parker de sidste 5
år. Man kan se hans skulpturer blandt andet i Mølleparken og på gågaden i Århus.
Inspirationen til ﬁguren i Østerby Mose
Gerald fortæller, at han ser elvere om aftenen lige i minutterne mellem tusmørket
og natten, særligt når det er tåget, og der
hænger dis hen over mosen.
Kommer der ﬂere skulpturer?
Vi spurgte Pernille Villesen fra Aarhus
Kommune, om der kommer ﬂere skulpturer ved søen.
Hendes svar er:
– Der er ikke som sådan en plan. Så
om der kommer 1 elver eller 5, vides ikke
på nuværende tidspunkt. Det er spændende om træerne skyder fra hans træsnit til
næste år. Hvis du møder ham dernede, så
vil han gerne fortælle om sit arbejde.”
Gerald arbejder gratis for Natur og
Miljø i kommunen og for sin egen glædes
skyld. Han har frie rammer, og det er de
5-6 piletræer ved Østerby Mose, som ellers skulle være fældet på grund af ustabi-

e l v e r p i ge n

le kroner og svage sidegrene, der er hans
arbejdsrum her i Tranbjerg J. lige nu. Faktisk kalder han området for sit atelier.
Gerald Procters brogede baggrund
Gerald Procter er født og opvokset i Sydafrika, hvor hans familie har boet i ﬂere
generationer.
Under apartheid blev han som kunstner nådesløst forfulgt. Han blev sat i en
militærlejr, hvis program var stærkt hjernevaskende og meget primitivt. Lederen
af lejren sidder i dag fængslet i Canada.
Gerald Procter greb den første mulighed, han ﬁk, til at ﬂygte. Gerald ﬁk et stipendium til Ottersberg Kunstudiumstatte
i Tyskland, hvor han studerede graﬁk, farve og skulptur i to år. Derefter studerede
han skulptur i 3 år på Emerson College
i England, og siden da har han arbejdet
med kunst og undervisning.
Hvorfor Danmark?
Gerald fortæller til Amilie Møller Hansen
fra Århus Ground:

– Jeg mødte nogle danskere, da jeg
arbejdede som frivillig. Jeg kunne godt
lide den danske mentalitet, som den var
dengang, så jeg besluttede mig for, at der
skulle jeg hen. Men det tog et par år, før
jeg kunne”.
Via Skotland og Island kom Gerald
Procter til Danmark. Der arbejde han
som kunstner, indtil der kom en periode,
hvor Gerald blev ramt af depression, var
arbejdsløs, nyskilt og værst af alt for en
kunstner: Han kedede sig.
– I en sådan situation er det vigtigt at
holde sig selv i gang. Jeg havde værktøjet,
og et træ var lige blevet fældet, så jeg gik i
gang med at lave en skulptur. Ingen kunne stoppe mig. Derefter ﬁk jeg et nyt træ
og sådan fortsatte det,” fortæller Gerald.

Områdets kunstner
Pernille Thormann Villesen fra Center
for Byens Anvendelse var og er så positiv
overfor hans værker, at da hun kunne se,
at han sad i saksen på grund af arbejdsløshed, gav hun ham en chance af eget
initiativ. Geralds ﬁgurer har skabt stor
glæde mange steder i kommunen.
Nu også hos os i Tranbjerg J.
Tak til Pernille – og især tak til Gerald.
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DÆKLADEN
En del af Dækbilen

Kattrupvej 57
8361 Hasselager
Tlf.: 60 60 13 39
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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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Dansk Dyreværn Århus

Din nye køreskole satser på lokal nærhed og god service.

Testamenter
Ægtepagter
Arv/Dødsbo

Nyt: Der er teoriundervisning i AIA Halhuset!
Besøg www.tranbjergkoreskole.dk og bliv opdateret
angående holdstart, priser og generel info om
uddannelsen og din kommende kørelærer!

MÅRSLET GRATIS RETSHJÆLP
mail@advokatkirstentolstrup.dk

Afslibning
& behandling
af trægulve

Skal gulvet holde, så ring til Polle.

86 29 46 85
60 800 807
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Nyt fra Tranbjergskolen
Af Anne Christine Kusk
kommunikatiionsmedarbejder
Ny skoleleder
anne Gammelgaard Jensen er ansat
som skoleleder på Tranbjergskolen,
hvor hun tiltrådte den 1. marts 2016. Hun
er 57 år og kommer fra en stilling som
skoleleder på Malling Skole, hvor hun har
været skoleleder siden 2006. På Tranbjergskolen vil hun sammen med skolens nye
lederteam fortsætte arbejdet med at forene skolens to afdelinger i en fælles kultur med fokus på elevernes trivsel og læring og med udgangspunkt i samarbejde
og ledelse tæt på. Blandt hendes opgaver
vil desuden være at videreudvikle skolens

H

Hanne Gammelgaard Jensen
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velfungerende samarbejde med lokalsamfundet, dagtilbuddet og Ung i Aarhus.
Den nye skoleleder glæder sig til at tage fat på opgaverne:
– Til en start er jeg optaget af sammen
med ledelsesteamet og personalet at bruge
energi på at omsætte Tranbjergskolens
strategi til praksis, fra ord til handling.
Den ydre struktur er på plads, nu skal vi
arbejde på at organisere den kulturelle og
mentale infrastruktur. Vi skal leve op til
mottoet om at være den bedste skole for
alle børn i Tranbjerg.
Hanne Gammelgaard Jensen er uddannet lærer og har en grunduddannelse i
skoleledelse, en lederuddannelse fra Odder Kommune samt Diplom i ledelse.
Hun bor i Odder, er gift og har to voksne
børn.
Den tidligere skoleleder, Stefan Møller
Christiansen, forlod Tranbjergskolen for
at besætte en stilling som skolechef i Mariagerfjord Kommune.
DM i Skills
En tidlig fredag morgen i februar mødtes
8.b på Tranbjergskolen for at drage mod
DM i Skills i Fredericia.
Klassen kvaliﬁcerede sig til DM i oktober ved at vinde Aarhus mesterskaberne
i Skills - en konkurrence i teoretiske og
praktiske håndværksopgaver. Skills-holdet
fra 8.b består af Cem, Lema og Mathias,
som gennem hele forløbet har fået masser af opbakning og støtte fra resten af
klassen.
Det var et stort set-up, der ventede 8.b i

tranbjergskolen

Messehallerne i Fredericia. Et hav af stande
præsenterede forskellige erhvervsuddannelser, og så var der selvfølgelig det, klassen mest af alt kom for – nemlig Skillskonkurrencen. Jakob Riising var konferencier hele dagen og ﬁk på sjoveste vis guidet
eleverne gennem konkurrencerne. Der
var 10 heat med 10 skoler i hvert heat, så
der var rigtig mange skoler fra hele landet
blandt deltagerne. Stemningen var fantastisk, og da det blev 8.b’s tur til at prøve
kræfter med de forskellige opgaver på scenen, var hele klassen inklusiv lærere klar
som heppekor. En far fra klassen havde
fået trykt et kæmpe-banner designet af 8.b,
så opbakningen var helt i top.
I konkurrencen skulle Mathias, Cem
og Lema dyste mod ni andre skoler fra
hele landet i forskellige opgaver, blandt

andet skulle man sætte træklodser korrekt i kasser, sætte tøj på bøjler efter farve,
bygge en kasse i metal, stable dåser i forskellige formationer.
Efter de første opgaver lå 8.b i spidsen, men efter cirka 12 minutter var de to
første skoler færdige med at løse samtlige
opgaver, og 8.b var ude af konkurrencen
for denne gang. Det var rigtigt ærgerligt, og det var da også tre tydeligt skuffede elever, der gik fra scenen og ned til
klassekammeraternes klap på skulderen
og high-ﬁves. Det kunne dog ikke tage
den generelle glæde og gode stemning
fra eleverne i 8.b, som hyggede sig og ﬁk
stiftet bekendtskab med en masse nye
erhvervsuddannelser.
For klasselærer Heidi Toft var deltagelsen i Skills en meget positiv oplevelse:
– Set fra et lærerperspektiv har det virkelig været fedt at have mine elever med
til Skills. Da jeg i efteråret meldte min
klasse til Aarhus mesterskaberne i Skills
var det egentlig med udgangspunkt i, at
vi som klasse skulle have en sjov oplevelse
sammen, og 8.b og jeg var enige om, at
vi gerne ville lave undervisning uden for
skolens ”normale rammer”. Derudover
har vi i 8. klasse stor fokus på valg af uddannelse efter folkeskolen, så det var en
oplagt mulighed for at se nærmere på,
hvilke muligheder erhvervsuddannelserne
giver og ligeledes åbne øjnene for, at der
er andre muligheder efter folkeskolen end
det almene gymnasium. Vi havde i første omgang ikke de store forventninger til
konkurrencedelen, men da vi kom videre
efter første runde og derefter gik i semiﬁnalen og vandt den efterfølgende ﬁnale,
gjorde det selvfølgelig dagen endnu bedre. Det betyder meget for det relationelle
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miljø i klassen at komme uden for skolens
daglige rammer og lave noget sammen,
hvor både lærere og elever oplever hinanden i andre roller end de vanlige i klasserummet. Det giver så meget god energi
med nogle fælles oplevelser med klassen.
I alt 1100 skoleelever fra hele landet
deltog i DM i Skills i Fredericia.
Forfatterbesøg og gratis bøger
Tranbjergskolen har haft besøg af endnu
en forfatter, denne gang af Søren Jessen,
som holdt oplæg for 7. årgang. Han fortalte om sit forfatterskab og om, hvordan
han selv har bevæget sig fra at være glad
for at tegne som barn til at blive illustrator. Senere begyndte han at lave billedbøger, men teksterne kom til at fylde mere
og mere. Søren Jessen har skrevet både
billedbøger, ungdomsbøger, voksenbøger
og graﬁske romaner. Fælles for fortællingerne er, at de ofte bevæger sig ind i
et univers, hvor man ikke kan forudsige
handlingen, fordi alt er muligt i en god
historie:
”At skrive er at opﬁnde. Man opﬁnder
personer, problemer og løsninger. Og alt
kan lade sig gøre. Det er det fede ved det.
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Alt hvad man overhovedet har lyst til, eller i sin vildeste fantasi kan forestille sig,
kan lade sig gøre” siger forfatteren. Han
har skrevet en del bøger, som især mange
drenge bliver grebet af, eksempelvis Liv
på spil, der er inspireret af computerspillet Grand Theft Auto. I Liv på spil får
drengen
Mads fat i et computerspil, hvor han
kan styre virkeligheden og bestemme over
liv og død. Og så går alt galt.
”Det var et rigtigt underholdende og
lærerigt forfatterbesøg, der sluttede af
med, at han forærede 10 bøger væk til
dem, der blev ramt af papirkugler, han
kastede ud. En sjov afslutning” siger lærer
Line Ulsøe Kær.
Fest i SFO’en
Tranbjergskolens SFO har holdt fest for
alle 0. klasserne. De modige kunne tage
en tur i spøgelsestoget, som efter sigende
var meget uhyggeligt. Der var også diskotek, popcorn-bod og en masse andre sjove
aktiviteter. Festen foregik uden forældre.
I februar havde 1.-4. klasse vinterfest i
SFO’en.

Søren Jessen

tranbjergskolen

Tranbjergskolen løber igen i år
for børn med kræft
Eleverne fra indskolingen på
Kirketorvet er igen klar til at løbe
sponsorerede runder for at samle ind
til Børnecancerfonden.
skoleelever med, når
D erTeamer 107.000
Rynkeby Skoleløbet afvikles
fredag den 18. marts 2016 – fredagen før
påskeferien. Tranbjergskolen er én af de
295 danske skoler, som har tilmeldt sig
Team Rynkeby Skoleløbet, der kombinerer det klassiske motionsløb med en indsamling til børn med kræft.
Skolen deltager med hele indskolingen,
og det er eleverne selv, der skal være med
til at rejse penge til Børnecancerfonden,
fortæller Torben Petersen, lærer på Tranbjergskolen og rytter på Team Rynkeby
Østjylland.
– Inden løbet skal eleverne forsøge at
indgå mikrosponsorater med familie og
venner.
Sponsoraternes størrelse afhænger af,
hvor langt eleverne løber på selve dagen,
siger Torben Petersen og fortsætter:
– Med næsten 100.000 skoleelever i
Danmark, så skal der ikke samles mange
penge ind per elev, for at vi kan være med
til at gøre en reel forskel for Børnecancerfonden. Den fællesskabsfølelse det medfører, vil vi gerne give eleverne, siger Torben
Petersen.

resultat, som vi selvfølgelig gerne vil slå i
år, men godt ved, at det kan blive svært.
Vi har et håb om, at lokalsamfundet og
virksomheder byder ind med sponsorater
denne gang.
Og opbakningen gør indtryk
på Marianne Nielsen, direktør i
Børnecancerfonden.
– Det betyder utroligt meget for de
familier, som det hele handler om, at så
mange børn står sammen om at gøre en
forskel for børn med kræft. Sidste år havde jeg selv fornøjelsen af at være ude på
ﬂere skoler før, under og efter løbet, og
jeg er meget rørt over eleverne og skolernes engagement, siger Marianne Nielsen.
Det er gratis for skolerne at deltage i
Team Rynkeby Skoleløbet, og alle indsamlede midler i Danmark går ubeskåret til
Børnecancerfonden.
Læs mere på Team Rynkebys website:
www.team-rynkeby.dk/skoleløbet.

Dybt imponeret over opbakning
Tranbjergskolen indsamlede sidste år mere end 140.000 kroner – et helt fantastisk
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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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Nyt fra Tranbjerg Fællesråd
Ved Jørgen Dahlgaard,
sekretær i Fællesrådet

Fællesrådet fortæller om et velbesøgt
debatmøde, byudvikling og vand i
rigelige mængder.
end 65 borgere var mødt frem
M ere4. februar
for at høre om, samt ikke
mindst for at diskutere fremtidens buslinier i Tranbjerg, når letbanen sættes i
drift fra medio 2017.
Forslaget fra Midttraﬁk blev præsenteret af Anne Bach (Midttraﬁk) og Rigmor
Korsgaard (Traﬁk og Veje, Aarhus Kommune). Der blev redegjort for passagertal, befolkningstæthed, afstande til stoppesteder og så videre. Der er lavet et stort
forarbejde, og desværre er det en spareøvelse, som byrådet har lagt op til, idet
der skal ﬁndes penge til drift af letbanen.
Vi ﬁk en del input, som vi arbejder videre
med i Fællesrådet, og når dette læses, har
vi indsendt et høringssvar til Midttraﬁk.
Vi har desuden opfordret brugerne til at
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indsende høringssvar. Så nu må tiden vise, hvad det ender med.
Byudvikling på lang sigt i Tranbjerg
og kommunens planstrategi
Fællesrådet har siden opstarten af planstrategi-processen i kommunen afholdt
en række borgermøder i 2015, hvor idéer
og holdninger blandt borgerne til byudviklingen her i Tranbjerg, er blevet noteret ned og bearbejdet. Temaet for møderne har været visioner for byudvikling i
Tranbjerg de næste 30 år. Den 10. februar
indsendte vi et høringssvar og prøver ligeledes at komme i dialog med Teknisk
Udvalg. Formanden for teknisk udvalg,
Camilla Fabricius, har meldt meget positiv tilbage om vores input – så skal vi blot
have resten af politikerne med os.
I forbindelse med at vi gerne vil kunne
kommunikere vores budskab så overbevisende som muligt ud til alle, har vi fået
bygget en bymodel i 3D af Tranbjerg. I
første omgang er den brugt til visualiseringer til præsentation. I næste omgang
bliver modellen lagt ud på vores hjemme-

fællesrådet

side – så den bliver tilgængelig for alle, og
dem der har lysten og evnerne kan bruge
modellen til det at udvikle de enkelte områder. Det er et stykke værktøj til byens
borgere, vi har købt.
Når dette læses, skulle du meget
gerne kunne se det på hjemmesiden
tranbjerg.dk
Arbejdet fortsætter her i 2016, hvor vi
regner med at inddrage tranbjergborgerne
igen.

piletræer rundt om søen må udføre
træskærearbejde.
Vi ved ikke hvor eller hvornår, elverpigerne dukker op, men Gerald ﬁnder de
træer, elverpigerne er gemt i og giver dem
liv med sin hammer og stemmejern.
Gå på opdagelse ved Østerby Mose og
følg med i Geralds arbejde. Du kan læse
mere om kunstneren på side 12.

Masser af vand ved bålhytten i mosen
November og december var præget af
megen regn og lige før nytår, var der ekstra meget vand i og ved søen. Tunge betondæksler blev løftet op af vandtrykket
og området ved bålhytten blev sat under
vand.
Fællesrådet har haft et møde med
Kommunen og Aarhus Vand. Der er fundet en lavpraktisk løsning på problemet,
sådan at generne bliver mindre fremover.
I øvrigt er Aarhus Vand ved at være
færdige med at rydde op på det gamle
Trankjær renseanlæg. Området bliver planeret, og der kommer et nyt hegn op omkring betonbassinerne, der bevares som et
bufferbassin i førte omgang. Spildevandet
pumpes i dag til Viby renseanlæg.
Det forlyder, at der et muldtoilet og en
vandpost på vej til blandt andet brug for
brugerne af bålhytten.
Elverpigerne danser ved Østerby Mose
Til slut har vi fået denne melding fra Center for Byens Anvendelse i Aarhus kommune:
Rundt om Østerby Mose ﬂytter elverpigerne ind i piletræerne. Det er aftalt med Gerald Proctor, at han i fem
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Hasselager Pølser-, Ost-, Delikatessebutik
Bestil vores varer online, og få leveret lige til døren, når det passer dig!
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www.osteuniverset.dk - info@delikatessevognen.dk - tlf. 27 50 27 95

Tranbjerg

apoteksudsalg
Center Syd • Tlf. 8629 9311
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

Tilsluttet Centralforeningen
af autoreparatører i Danmark
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Hasselager Auto ApS
Elmegårdsvej 11

Tlf. 86 28 83 08
Service · Autoglas service · Skader ·
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aia

Døren er åben i AIA,
og hovedformanden venter
Søren Gorming, hovedformand for
idrætsforeningen AIA Tranbjerg,
sidder klar i Søren E. hver onsdag
for at høre dine gode idéer.

Af Stina Christiansen
har givet alle borgere i TranS øren
bjerg et godt tilbud. Han indbyder
til en snak om arbejdet i hovedforeningen, hvordan man kan bidrage som frivillig og vil virkelig gerne høre dine gode
idéer.
– Der er ikke kommet nogen forbi
endnu, fortæller Søren Gorming, som har
siddet klar to onsdage indtil videre.
– Jeg havde håbet, at nogen af alle
dem, der har gode idéer til hvad, vi skal
gøre som idrætsforening, havde lyst til
at komme forbi og fortælle om dem.
Til nytårskuren hørte jeg rigtig mange,
som havde masser af idéer, og på Borgere i Tranbjerg kommer der også nogle
gange noget. Nu er muligheden der for
at bringe dem videre. Man får ikke noget
igennem, hvis man ikke henvender sig til
dem, der kan få noget igennem, siger Søren Gorming.
Giv 1 time eller 2
Søren havde også håbet, at der var nogen, der følte sig inspireret til at komme
og høre lidt mere om, hvad der ﬁndes af
muligheder for frivilligt arbejde, hvis man

sidder inde med en time eller to om måneden, som man har lyst til at bruge på
at give en masse børn og unge i Tranbjerg
en god idrætsoplevelse.
– Vi kan bruge al den hjælp, vi kan
få. Så hvis det bare er 1 time eller 2
om måneden, kan man komme og høre, hvad man kan hjælpe med, siger
hovedformanden.
Få dialog og være synlig
I de to år Søren har været formand har
han arbejdet meget for at få gang i dialogen på tværs af hele byen – med skolen,
erhvervslivet, de andre foreninger, fællesrådet og menigheden i håb om en fælles
opbakning fra alle sider til AIA Tranbjerg.
Han håber på nogle anderledes samarbejder, som kan give liv og luft i klublivet.
– Jeg kunne godt tænke mig, at vi
brugte hinanden mere. Åbnede døren og
spurgte, hvad man har på hjerte. Måske
kunne vi ﬁnde ud af nogle helt andre
måder at gøre tingene på, og vi kunne få
mere synlighed som en samlet forening,
siger Søren Gorming.
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Forældregruppe vil starte ny skole
Tirsdag den 19. april klokken 19.30
inviterer gruppen til borgermøde på
Tranbjerg Kro om den nye skole.
Af Stina Christiansen

I

december og januar har 12 forældrepar i Tranbjerg holdt talrige
møder for at ﬁnde ud af, hvordan en ny
skole i Tranbjerg kunne se ud, og hvad
den skal tilbyde.
– Det er gået fra mund til mund, hvor
vi har talt om, at det kunne være spændende at starte en ny skole her i byen. Det
er gået stille og roligt, og da der var nok,
der viste interesse, mødtes vi, fortæller
Henrik Fjordside Have, som er én af forældrene i tænketanken.
Fire grupper
Der er nedsat ﬁre arbejdsgrupper, som
skal arbejde videre med hver deres del af
tanken om den nye skole. Grupperne beskæftiger sig med værdier, det visuelle og
PR, bygningerne og økonomi.
Siden januar har grupperne mødtes
hver uge, for at være klar til mødet den
19. april, hvor de håber at være så præcise som overhovedet muligt på hvad, det
er for en skole, de gerne vil kunne åbne i
august 2017.
– Vi vil gerne være lokale, og det er
vigtigt for os at mærke, at lokalsamfundet
støtter op om vores projekt. Vi tror på det
her, og kan mærke opbakningen, når vi
taler om det udenfor gruppen, siger Line
Fjordside Have.
Gruppen er taknemmelig over allerede nu
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at mærke opbakning i lokalsamfundet fra
såvel borgere som virksomheder.
Meget åbent
Gruppen vil endnu ikke sætte ord eller
mærkater på skolen. Så om det er en privatskole, friskole eller andet, er der endnu
ikke et svar på. For hver mærkat vil udelukke noget eller sætte bestemte tanker i
hovedet hos andre.
Det er vigtigt for gruppen ikke at sætte
projektet i bås, før de kan være helt tydelige med, hvad skolen kommer til at stå
for. Derfor arbejder de på højtryk for at
blive klar til at løfte sløret for projektet
ved borgermødet.
– Vi har samlet os, fordi vi gerne vil
give vores børn andet end den danske folkeskole. Flere af os kommer fra noget andet – enten privat eller friskole, siger Line
Fjordside Have.
Hun bakkes op af Mette Hebbelstrup
Piper, som uddyber:
– Det er vigtigt at understrege at dette
ikke er en protestskole. De ﬂeste af os har
endnu ikke skolebørn, men vi er fælles
om tanken om, at ville noget andet i nogle andre rammer.
Noget der har mere grobund i fællesskab og nærhed.
– Der, hvor vi er kommet til nu, er, at
vi vil have et forpligtigende fællesskab,
hvor alle har ubetinget accept af hinanden
og bliver inddraget i hinandens liv, fortsætter Line Fjordside Have.
Mindre klasser og fællesskab
De regner med at kunne have klasser på
18-20 elever og vil gerne have, at eleverne

ny skole

har noget at gøre med hinanden på tværs
af årgangene, så de ikke bliver isoleret på
de enkelte klassetrin. Om der så skal være lektiecaféer og lange skoledage, det vil
fremtiden vise.
– Der er mulighed for at have andre og
friere rammer for undervisningen. Der er
ikke så meget fastlagt endnu, siger Mette
Hebbelstrup Piper.
– Det bliver måske lige så lange dage,
men der er mulighed for at indrette dagene på en anden måde, siger Charlotte
Vind Pless.
Borgermødet
Gruppen fortæller, at det er et stort projekt at starte en skole op, og de har derfor

brug for al den opbakning, de kan få. Der
er både brug for økonomisk opbakning,
frivillig arbejdskraft, smil og goodwill.
Derfor glæder forældregruppen bag
projektet sig til at byde alle velkomne ved
borgermødet. Både forældre til skolebørn,
lokale forretningsdrivende, bedsteforældre, ildsjæle og dem, der er er nysgerrige
og synes, tanken er spændende.
Forældregruppen håber, at mange dukker op til mødet den 19. april. Og ikke
kun dem, der har skolebørn, men måske
også nogle, som synes, at tanken er spændende og måske har lyst til, at bidrage
med et eller andet indtil skolestart i 2017.
Måske bare at male skolen, når den tid
kommer.

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

   

massage
Ny klinik i Center Syd
Kirketorvet 9, 8310 Tranbjerg

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
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,QJHUVOHYWRIWHQ7UDQEMHUJ7OIwww.oestergaards-dyrehospital.dk
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Dyrlæge
Gitte Stenholt

lokalhistorie

Nyt fra Tranbjerg Lokalhistoriske
Samling
Af Erik Moldt, Arkivleder

I

denne måned er der på biblioteket
en udstilling om Tranbjergs historie
mellem 1900 og 1950. Den viser billeder
af personer, bygninger og begivenheder
fra perioden, hvor der skete meget i Tranbjerg, især i de første par årtier efter århundredskiftet. Udstillingen er blevet til i
et samarbejde mellem Tranbjerg Bibliotek
og Tranbjerg Lokalhistoriske Samling, og
den vises i hele marts måned. Udstillingen
er en del af Århundredets Festival, som
Folkeuniversitetet arrangerer i begyndelsen af marts, denne gang med fokus på
Danmark 1900-1950.
Den 2. juli er det 75 år siden, Aarhus
Rådhus blev indviet, og i den forbindelse
arrangerer Aarhus Stadsarkiv en udstilling
i Rådhushallen fra den 1. til den 8. april.
Stadsarkivet laver en plancheudstilling om
Rådhusets historie, og samtidig laver alle
22 lokalarkiver i Aarhus-området hver en
planche, som viser udviklingen i deres lokalområde i de sidste 75 år.
Bidraget fra Tranbjerg Lokalhistoriske
Samling har fået overskriften ”Træk af
Tranbjergs historie 1941-2016”.
I det lokalhistoriske hjørne på biblioteket er der blevet installeret en elektronisk
opslagstavle, som kontinuerligt viser billeder fra Tranbjergs historie. Hver serie
er på ca. 40 billeder og varer 10 minutter.
Indtil nu har der været vist en serie om
”Ejendomme og personer i Tranbjerg” og
én om ”Sleth Teglværk”.

tranbjerglokalhistorie.dk er arkivets hjemmeside, som indeholder mange lokalhistoriske oplysninger og historier om personer, gårde og ejendomme. I efteråret
har vi lagt oplysninger ind om de landbrugsejendomme, der fandtes i Tranbjerg
i 1949, og vores kilde har været bogen
Topograﬁsk Historisk Håndbog, som blev
udgivet af Dansk Kulturhistorisk Forlag i
1949.
På hjemmesidens forside ﬁndes et link
til ’Info fra arkivet’ og et link til Danmarks største fotoalbum ’Arkiv.dk’, med
mere end 1.4 mio. billeder fra alle lokalarkiver i Danmark, heraf omkring 800 billeder fra vores arkiv.
På hjemmesiden kan du også blive orienteret om nyheder fra arkivet og se, at
åbningstiden er torsdag fra kl. 15 til 17.
Arkivet efterlyser:
Vores opgaver er at indsamle og opbevare
skrevne, trykte, tegnede og fotograferede
materialer (arkivalier), som kan være med
til at fortælle egnens og dens beboeres
historie.
Vi efterlyser derfor arkivalier fra personer eller om egnen eller foreningsmateriale. Er du i tvivl, om dine arkivalier har
interesse for os, så spørg venligst. Mange
værdifulde arkivalier går tabt i oprydning!
Om hundrede år er alting ikke glemt
– men gemt i Lokalarkiverne – hvis materialet bliver aﬂeveret. Hvis materialet ikke
ønskes tilgængelig før efter en årrække
kan vi klausulere materialet. Det kan
f.eks. være foreningers medlemslister.
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THOMAS SVENDSEN
AUTOREPARATION
Christian X’s vej 205
8270 Højbjerg
DER ER IKKE LANG VEJ TIL EN GOD MEKANIKER

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

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

Tlf. 8629 1243

Helle Riising Bruhn

Din lokale
glarmester
Hørning Glas

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

2ANDERSVEJ  *EKSEN s  (RNING

Tlf. 8692 3402 s HOERNINGGLAS

MAILDK

Åbningstid: mandag til torsdag 8.00-16.30
Fredag 8.00-13.00
www.hørningglas.dk
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apoteket

Nyt apotek i Tranbjerg
Mandag den 4. april åbner Aarhus
Marselisborg Apotek en ny ﬁlial på
Kirketorvet – et top-moderne apotek,
der bliver borgernes apotek syd for
Aarhus.

D

en tidligere brillebutik på Kirketorvet 18 ombygges til lyst, åbent
og effektivt apotek lige ved siden af lægehuset og tandlægerne, så alle borgere i
Tranbjerg og omegn kan blive serviceret
endnu bedre.
Det er cirka fem meter fra parkeringspladsen, der også tæller to handicapparkeringspladser. Apoteket får en ny
indgang i niveau med gadeplan, så der
er nem adgang for dårligt gående og folk
med barnevogn, rollator og lignende.
Siden 1988 har beboerne i Tranbjerg og
omegn kunnet afhente medicin i Tranbjerg
Apoteksudsalg, samt få råd og vejledning
af faguddannet personale. På Tranbjerg
Apotek vil kunden blive ekspederet direk-

te, i modsætning til i dag, hvor medicinen
leveres fra Marselisborg Apotek. Når det
nye apotek åbner, lukker apoteksudsalget i
Tranbjerg Centret. Den sidste åbningsdag
her bliver lørdag den 2. april.
Udvidet bemanding
Katrine og Grethe bliver det gennemgående personale på Tranbjerg Apotek. Katrine bliver ﬁlialleder. Begge er kendte ansigter fra Apoteksudsalget.
Bemandingen bliver samtidig udvidet,
da målet er, at alle kunder tilbydes rådgivning, og at ventetiden bliver en af de laveste blandt apotekerne i Aarhus.
I det nye samtalerum vil der blive afholdt ’tjek på inhalation’ (gratis), ’medicinsamtaler’ (gratis for nye kronikere, tidsbestilling) og ’medicingennemgang’ (pris
500 kr., tidsbestilling). Du kan få demonstreret blodtryksapparater og andet udstyr inden eventuelt køb, og der vil blive
afholdt forskellige kundearrangementer.
Hvilke annonceres løbende på apoteket.
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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
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Ejendomsmæglerkæde for Danske Bank koncernen

på tur

En tur gennem Lokalcenter Tranbjerg
En ﬂittig bruger af Lokalcenteret har
været rundt og kigge på alle de spændende aktiviteter på centeret.
Af Jytte Laursen
medlem af brugerrådet på Lokalcenteret

skyld. Og selvfølgelig var der gang i kaffekanden. Da det nu var kvinder, kan man
jo sagtens beskæftige sig med hænderne
samtidig med, at den overståede håndboldkamp på tv og diverse oplevelser fra
virkelighedens verden ivrigt blev “vendt”.

E

n ganske almindelig hverdag besluttede jeg mig for at slå “et smut” omkring lokalcenteret her i Tranbjerg.
Jeg gik ind igennem kælderen.
På væggen hang et opslag med en pil
til de forskellige aktivitetsrum.
Mens jeg stod og overvejede, hvor jeg
skulle begynde, kom to muntre mænd med
en sportstaske i hånden. Jeg valgte at slå
følge med dem og kom så til en garderobe/
omklædningsrum. Her sad et par svedige
mænd i sportstøj og efter et par muntre
bemærkninger, tog jeg videre på egen hånd.
Motionsrummet
Bag den første dør,
jeg åbnede, var motionsrummet for
selvtrænere, som
er en forening, der
kræver medlemskab. Og hvilket syn
– mænd og kvinder
knoklede løs på diverse redskaber, mens
snakken gik lystigt og stemningen var
munter.
Videre til det næste lokale, hvorfra der
hørtes høj latter.
I dette rum sad en 10-12 kvinder –
enkelte malede på porcelæn, andre strikkede, og nogle var der bare for hyggens

Billard
Lidt længere fremme af gangen lød der
nogle kraftige eder. Det var så bare en
ﬂok mænd, der ﬁk sig et slag billard, og
selvfølgelig måtte de “høste” en bemærkning fra kvinderne om at tale pænt.
Efter en rum tid i et fantastisk selskab
begav jeg mig videre gennem kælderen og
kom til en trappe. Oppe fra hørtes stemmer, jeg tog chancen og gik op. Nu stod
jeg så ved caféen.
Her var der også meget aktivitet, bussen var lige ankommet med nogle personer til spisegruppen, en gruppe hvor man
kan købe sig et måltid mad, som man
indtager i hyggeligt selskab med andre.
Ved andre borde sad der nogle og spillede skak eller kort, og der var også par,
der “bare” sad og nød en kop kaffe. Det
gjorde jeg så også, samtidig med at jeg
nød den hyggelige stemning og fortærede
alle mine indtryk af et liv som aktiv pensionist i Tranbjerg.
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Ny sæson for krolf
Tranbjerg Krolf Klub åbner sæson 2016 mandag den
4. april. Krolf, der en blanding af kroket og golf,
er omtalt som den hurtigst voksende senioridræt
i Danmark. Tranbjerg Krolf Klub har også med 58
medlemmer det hidtil største antal. Men der er
stadig plads til ﬂere, så nye har nu chancen for at
prøve spillet. Udbyttet er let motion, frisk luft og
hyggeligt samvær. Det nødvendige udstyr, kølle og
kugle, kan lånes på stedet.
Fra den 4. april spilles hver mandag kl 10-12 og onsdag kl. 10-12.
Mødestedet er ved Tranbjerg Lokalcenter foran cafe
Tranen.

Krolfbanerne er anlagt på arealet foran lokalcentret

75
år
Aﬂysning af
påskeudstillingen
Kunstnergruppen STIPLET, der i
mere end 15 år har afholdt sine
årlige påskeudstillinger på TESTRUP HØJSKOLE, meddeler at
man ikke udstiller i påsken.
Det har været en svær beslutning, fortæller ansvarlig for
udstillingen Bente Rind fra
STIPLET. I stedet vil STIPLET slå
dørene op på TESTRUP HØJSKOLE til efteråret til en storstilet
Efterårsudstilling. Det bliver
nøjagtig som ved påske med
et tema, som kunstnerne vil
fortolke. Desuden vil den populære ”Stiplet Café” friste med
kaffe og hjemmebag.
Detaljer omkring udstillingen
bliver offentliggjort senere.

Pensionistforening fejrer 75 års jubilæum
Det er måske ikke alle i Tranbjerg, der kender ”Holme Højbjerg
Tranbjerg Pensionistforening”, derfor har Tranbjerg Tidende modtaget denne lille artikel for at fortælle lidt om foreningen.
Foreningen er ikke just ny. Den blev stiftet tilbage i 1941, og kan i
år fejre 75 års fødselsdag. Det koster 50,00 kroner om året at være
medlem.
Den anden torsdag hver måned i vinterhalvåret mødes medlemmerne til en kop kaffe og et spændende foredrag. Der er også et
bankospil og en årlig udﬂugt.
Program for resten af sæsonen:
Torsdag 10. marts:
Foredrag: Fra Afghanistan til Føtex.
Torsdag 14. april:
Foredrag: Menneskene omkring Ringkøbing fjord.
Skulle du være interesseret, kan formanden for Holme Højbjerg
Tranbjerg Pensionistforening,
Gunner Jensen, kontaktes på mail guboje51@gmail.com eller på
telefon 4084 8944.
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Orkideer i Tranbjerg
Det er nok de færreste Tranbjergborgere, der ved, at der faktisk gror
vilde orkideer lige rundt om os.
Men det ved Henning Elgaard heldigvis en masse om.

Af Henning Elgaard
este mennesker kender de smukD ekeﬂfarvestrålende
eksotiske orkideer,
der kan købes i butikkerne. Langt færre
kender til Danmarks vilde orkideer. 47 arter og underarter af orkideer er kendt fra

den danske natur. Det er dog en lille artsmængde set med globale øjne, hvor plantegruppen tæller over 25.000 arter.
Orkideer er kræsne og kræver ofte
specielle levesteder, eksempelvis kalkrige
overdrev, hede, skov, krat, klitter, strandenge og moser, hvor de blomstrer på
forskellige tider. Gødning, sprøjtegifte,
tilgroning er nogle af de faktorer, som påvirker orkidébestanden i negativ retning,
men dette er langt mere nuanceret. Hvert
år opgraves orkideer ulovligt, og ender
deres liv i samleres haver. Det er især de
sjældne orkideer, der rammes.
Nogle orkideer er meget sjældne og
ﬁndes kun på få lokaliteter i landet, og
tre arter er helt forsvundet fra den danske
natur. 22 orkidéarter er på den danske nationale rødliste over arter med risiko for
at forsvinde. Sjældne arter som Fruesko
og Mygblomst er også beskyttet af EU’s
habitatdirektiv (beskyttelse af levesteder).
Hvert år bliver der lavet et betydelig
feltarbejde, hvor de vilde orkideer registreres og overvåges.
Tranbjergs orkideer
Der ﬁndes heldigvis også orkideer, der er
mere almindelige og udbredte over store
dele af landet.
En af arterne er Skov-Hullæbe. Den
ﬁndes i Tranbjerg og er ret almindelig.
En rigtig god bestand ﬁndes i Tranbjerg
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naturen

Skoven ved Børupvej. Langs gang/cyklestierne ved hundeskoven nær Skovgårdsvænget, gror Skov-Hullæbe helt ud til asfalten på cykelstien. Stien vest for Kirkevænget (fra Tranbjerg Kirke mod syd) er
der optalt 78 blomstrende Skov-Hullæbe i
august 2015, og i det lille stykke skov ved
indkøbscentrets sydvestlige hjørne er der
registreret 22 Skov-Hullæber.
Henning Elgaard fortæller:
– Jeg har optalt cirka 300 planter i vores
nærområde i 2015, og der kan sikkert ﬁndes ﬂere. Skov-Hullæben er ret almindelig
i Danmark. Den bliver mellem 30 og 70
cm høj, og blomstrer i juli/august. Blomsten har en klase med tætsiddende små
blomster (1050), som er grønlige/brunlige
på ydersiden, og har ofte violette indersider, og er lugtløse.
Blomsterne indeholder sød nektar, som
indeholder alkohol. Gedehamsen er ivrig
bestøver af Skov-Hullæben, og opsøger
planten for at drikke nektar, derved får de
Skov-Hullæbens klæbrige støvkøller på
hovedet. Hvepsene bliver forgiftet af alkoholen og berusede kravler de forvirrede
rundt fra blomst til blomst og bliver en
effektiv bestøver.
Med lidt tålmodighed kan man se fænomenet, hvis man ﬁnder et sted, hvor
der er mange Skov-Hullæber samlet.
I Tranbjerg Skoven er det ofte Skovgede-

hams, der besøger Skov-Hullæben og bliver beruset.
Det er meget vigtigt, at være opmærksom på, at siden 1991 har samtlige danske
orkideer været totalfredede. Fredningen
betyder, at det ikke er tilladt at plukke,
opgrave eller på anden måde beskadige
planterne.

Fakta om Henning Elgaard.
Min interesse for naturen går cirka 60
år tilbage i tiden, og så har jeg gennem
årene tilegnet mig ekspertisen og viden.
Jeg vil gerne dele min erfaring og mine
oplevelser med andre og på den måde
bidrage til en større forståelse af vores
natur. Her i lokalområdet har vi rigtig
meget god natur, som vi alle kan nyde.
Jeg er ornitolog og har licens til
ringmærkning (har ringmærket cirka
10.000 fugle). Jeg ﬁk min første licens
i 1969 og er under Statens Naturhistoriske Museum, og Københavns Universitet. Min naturaktivitet har stille og
roligt udviklet sig til også at omfatte
botanik og især vores vilde orkideer,
guldsmede og padder.
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Din lokale VVS-installatør i Tranbjerg
86 29 05 58
vvs.dk – eller ring
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Bestil tid onlin
MUNKE VVS A/S | TRANBJERG HOVEDGADE 48 | 8310 TRANBJERG | WWW.MUNKEVVS.DK

OPEL

MOTOR-DEPOTET
- Din Opel og Suzuki partner i Århus

 !     
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Den kollektive traﬁk til debat
Repræsentanter fra Midttraﬁk og
Aarhus Kommune stillede op til
borgermøde om besparelserne på den
kollektive traﬁk.
Omkring 60 Tranbjergborgere forsvarede byens buslinjer.
Af Stina Christiansen

I

2017 skal der spares på den kollektive traﬁk i Århus, og det er et puslespil, som skal forsøge at tilgodese så mange borgere i Århus som muligt.
Planen er sendt i høring, og derfor stillede Anne Bach fra Midttraﬁk og Rigmor Korsgaard fra Aarhus Kommune op
til et debatmøde arrangeret af Tranbjerg
Fællesråd torsdag den 4. februar på Lokalcenteret i Tranbjerg.
Efter en kort velkomst fra Fællesrådets
formand Jørgen Halle, præsenterede Anne Bach de mange data og undersøgelser,
som blandt andet ligger til grund for det
forslag, der blev sendt i høring og senere
skal præsenteres for politikerne i Aarhus
Byråd. Høringsfristen var den 28. februar.
Spareplan
I alt skal der ﬁndes 80.000 køreplanstimer, som skal spares væk. Det er en nedskæring på 11-12% i forhold til de nuværende køreplaner.

Der er derfor blevet set på en lang
række forhold – som hvor mange der
egentlig bor i Tranbjerg, hvor vi bor
ﬂest og færrest henne, hvor mange der
reelt tager bussen, og hvor vi står af og
på ved de forskellige stoppesteder. Alle
disse tal og mange ﬂere er mundet ud
i det forslag, som blev præsenteret i
Pyramidesalen.
Tranbjerg Fællesråd har vist deres alternative forslag til linje 4A i et tidligere
nummer af Tranbjerg Tidende, så vi vil
ikke gå i detaljer med det her, men henviser til fællesrådets hjemmeside tranbjerg.dk. Her kan du læse alle detaljerne
om forslaget og se det høringssvar, som
Tranbjerg Fællesråd har sendt ind på vegne af borgerne i Tranbjerg.
Stor utilfredshed
De cirka 60 fremmødte borgere var på
ingen måde imponeret over kommunens
planer og viste med al tydelighed, at de
ikke vil acceptere forringelser af den kolletktive traﬁk i Tranbjerg.
Der var mange input, som kommunen
og Midttraﬁk noterede sig og tog med
hjem til yderligere overvejelse. Fællesrådets forslag til en anden linjeføring af
linje 4a, blev også taget til efterretning,
kunne man høre, så de kampklare busrejsende fra byen mødte bestemt ikke forgæves op.
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Murermester

Allan Lauridsen
 !  
 
  

GENBRUGSSTATIONENS
åbningstider:
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

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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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

mesterslagteren
- lev sundt med kød

DEN GLADE SLAGTER
Center Syd 8310 Tranbjerg

Tlf. 86 29 39 59
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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Tranbjerg og Omegns Frysehus
Af Lars Kjærsgaard Johansen
Tranbjerg Lokalhistoriske Sanling

L

angt de ﬂeste hjem i Tranbjerg har
i dag en fryser og alle et køleskab,
og det er meget svært at forestille sig at
skulle undvære disse hårde hvidevarer.
Køleskabet blev imidlertid først almindelig udbredt i slutningen af 1950´erne og
fryseren endnu senere. Før den tid havde
nogle husstande, især i byerne, anskaffet sig et isskab, hvor køleelementet var
et stykke is, som blev købt i et mejeriudsalg, de såkaldte ismejerier. Isen smeltede i løbet af et døgns tid, og næste dag
skulle der købes et nyt stykke is. På landet
blev der mange steder i sidste halvdel af
1940´erne opført fællesfryserier på lokalt
initiativ, og i Tranbjerg blev Tranbjerg og
Omegns Frysehus taget i brug i slutningen af 1947.
Frysehusene blev en meget stor succes,
og i 1953 var der ca. 2.000, hvoraf halvdelen blev drevet på andelsbasis. Antallet kulminerede i slutningen af 1950´erne,
hvor det nåede op på ca. 3.000. Grunden
til den store udbredelse var selvfølgelig, at
nedfrysningsteknologien i høj grad lettede
husmoderens arbejde, og der kunne serveres frisk kød og friske bær og grøntsager året rundt. Dermed kunne man undgå
at nedsalte kødet i saltkar, og husmødrene
behøvede heller ikke at henkoge bær og
grøntsager.
Det indledende arbejde 1947
Det første frysehus i Danmark blev oprettet i 1943, og da ideen bredte sig efter
Besættelsestidens ophør, var der også personer i Tranbjerg, der kunne se fordelene
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ved et fælles frysehus. Vi ved ikke, hvornår
ideen opstod, men senest i begyndelsen af
1947 blev der nedsat et udvalg med installatør Gerhard Jensen som formand. Udvalget skulle sørge for tilslutning blandt
borgerne i Tranbjerg og indhente tilbud
fra virksomheder, og den 23. april sendte
Thomas Ths. Sabroe sit første tilbud på
køleanlægget, som var baseret på 100 bokse. I maj og juni undersøgte udvalget, hvor
mange der var interesseret i at leje bokse i
frysehuset og dermed blive medlem af andelsselskabet, som skulle oprettes.

Gerhard og Kamilla Jenssen

Der var meget stor opbakning til projektet, og der blev afholdt stiftende generalforsamling den 4. juli på Tranbjerg
Kro. Gerhard Jensen aﬂagde beretning
om udvalgets indledende arbejde og oplyste, at årskontingentet ville være 50 kr. pr.
boks. Andelsselskabet ﬁk navnet ”Tranbjerg og Omegns Frysehus”, og på mødet
blev selskabets vedtægter godkendt. Der
blev også valgt en bestyrelse, som efter
mødet valgte Gerhard Jensen til formand.
På grund af den store tilslutning forøgede
bestyrelsen antallet af bokse i frysehuset
fra 100 til 180.
Gerhard Jensen
Gerhard Jensen havde endnu en gang

frysehuset

stillet sig i spidsen for et lokalt initiativ og lagt et meget stort arbejde i at få
det virkeliggjort. Tranbjerg Lokalhistoriske Samling opbevarer Frysehusets arkiv,
som både omfatter protokollen med referat af alle møder, regnskaberne for alle
årene og korrespondancen med ﬁrmaer
og medlemmer. Heraf fremgår det, at det
var Gerhard Jensen, der udførte langt det
meste arbejde i de første år. Han var formand til 1952 og derefter medlem af bestyrelsen frem til sin død i 1956.
Gerhard Jensen blev født på Fyn i
1889, men efter at have taget sin elektrikeruddannelse, tog han til Østjylland.
Han kom til Tranbjerg i 1917 og blev ansat som overmontør i Frede Pedersens
installatørforretning, som han overtog i
1926 og drev frem til sin død. Trods den
store forretning engagerede Gerhard Jen-

sen sig meget i det lokale liv, bl.a. i forbindelse med indførelsen af gadebelysningen
i Tranbjerg omkring 1930, i vagtværnet i
slutningen af Besættelsen og i rejsningen
af Mindestenen på Ellemosevej over de
to dræbte modstandsfolk. Som der står i
bogen ”Tranbjerg – før og nu”: ”Gennem
sin tid i Tranbjerg var han én af dem, som
tog de ﬂeste initiativer til at sætte skub i
udviklingen, og man sagde om ham, at
han altid ﬁk de ben, der ikke var kød på.
Forstået på den måde: Alt hans arbejde
var frivilligt og ulønnet.” I dag ville man
nok kalde ham en ildsjæl.
Etableringen af frysehuset
I modsætning til langt de ﬂeste andre
steder, hvor man byggede et mindre frysehus, havde man i Tranbjerg lokalerne
til rådighed, idet man kunne leje sig ind

Plantegning af frysehuset
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i det tidligere mejeri i Tranbjerg Hovedgade, som var blevet lukket i 1941. Lokalerne var i den halvdel af bygningen, der
vendte ud mod Mejerivænget. De skulle
selvfølgelig ombygges, isoleres og indrettes til frysehus, og derfor indhentede bestyrelsen tilbud fra håndværkere i lokalområdet. Samtidig underskrev man kontrakten med Thomas Ths. Sabroe angående fryseanlægget, der fungerede via en
to-cylindret ammoniak-kompressor, og
anlægget kostede 16.000 kr.
Murerarbejdet beløb sig til 12.000 kr.,
og den største enkeltpost var opsætning af
isoleringsmaterialet, som var kork. Korken alene kostede ca. 7.500 kr. Tømrerarbejdet beløb sig til 7.000 kr. og omfattede bl.a. indretningen af træskillevægge
til de 180 bokse, som havde målene 5040-40 cm. I alt kom frysehuset til at koste
39.000 kr., og derfor optog bestyrelsen i
begyndelsen af januar 1948 et 15-årigt lån
på 40.000 kr.
Der var indgang til frysehuset fra Tranbjerg Hovedgade, og man kom ind i lokalet, hvor man indleverede og afhentede sit
kød. Bagved var der et forrum, hvor kødet

Tranbjerg mejeri, hvor frysehuset havde lokaler
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blev anbragt straks efter aﬂeveringen. Ved
siden af var maskinrummet, og bag de to
rum fandtes det største rum med de 180
bokse. Anlægget blev startet fredag den
19. december 1947 kl. 12, og samme dag
blev de første varer indleveret.
Tranbjerg og Omegns Frysehus 1947-1967
Fra starten var alle bokse udlejet, og der
var også venteliste, så når en andelshaver
ﬂyttede, var der ingen problemer med at
ﬁnde en ny. Frysehuset var åbent en halv
time både for- og eftermiddag undtagen
søndag, og hvis man kom uden for åbningstiden, skulle der betales 50 øre. Som
bestyrer ansattes foderstofuddeler Herman Mikkelsen, der havde sit hovederhverv i den anden halvdel af det gamle
mejeri.
Ud over at passe anlægget, herunder
afrimningen, skulle han også stå for ekspeditionen og regnskabet.
Efter et par år overlod han ekspeditionen til andre, men han stod for regnskaberne gennem alle årene.
Der var selvfølgelig regler for frysehusets drift. Det var således kun bestyreren,

frysehuset

der stod for ekspeditionen, som havde
adgang til fryserummet. Og selv om det
var før plastikposernes tid, skulle kød og
bær skulle pakkes ind, så der ikke løb saft
ud over andre varer. Derfor skulle det
pakkes ind i frostpapir, en slags vokspapir, og uden om det skulle der være brunt
indpakningspapir med snor og en mærkat, der angav indholdet. Der var statslig
kontrol med alle frysehuse, og både Veterinærtilsynet, Fabrikstilsynet og Køleinstituttet kunne komme på inspektion.
Af foreningens protokol fremgår det, at
der kun var få reparationer af anlægget,
og der opstod heller ikke andre væsentlige
problemer. Måske var det en årsag til, at
der ikke mødte så mange op til generalforsamlingerne, og i 1953 var kun bestyrelsen til stede, hvilket blev forklaret med
en snestorm.
Gårdejer Rasmus Rasmussen fra Jegstrup blev formand i 1952 og var det til
1960. Herefter blev ingeniør Svend E. Jensen formand, en post han havde indtil
frysehuset lukkede i 1967. Han var søn af
Gerhard Jensen og havde overtaget installatørforretningen efter faderens død.
Ved årsskiftet 1962-1963 var frysehusets lån indfriet, og andelshaverne kunne
derfor melde sig ud af foreningen. Bestyrelsen udsendte et spørgeskema, og af
svarene fremgik det, at 47 ønskede at udmelde sig, mens 58 ville fortsætte. Da gælden var afviklet, kunne prisen for en boks
dog fortsætte uændret, nu 70 kr. årligt,
så frysehuset fortsatte sin eksistens, men
nedtællingen var begyndt. I 1965 var kun
120 af de 180 bokse udlejet, og en væsentlig årsag var, at de såkaldte hjemmefrysere
blev mere og mere almindelige. På generalforsamlingen i 1962 blev det nævnt, at

der havde været henvendelser fra folk, der
ønskede at indfryse deres kød i frysehuset, hvorefter de ville hjemtage det til egen
fryser. Det kunne lade sig gøre, hvis man
lejede en boks i en måned for 8 kr.
På et bestyrelsesmøde i februar 1967
besluttede bestyrelsen at lukke frysehuset den 1. juli 1967, og det blev godkendt
på den sidste generalforsamling den 2.
marts 1967, hvor 18 var mødt frem. På et
afsluttende bestyrelsesmøde i november
1967 blev det endelige regnskab fremlagt
og godkendt. Frysehusets maskineri var
”med noget besvær solgt for kr. 250”, og
”regnskabet balancerede med en kassebeholdning på kr. 0,00”.
Frysehusene bliver lukket
Tranbjerg og Omegns Frysehus eksisterede altså i tyve år. Det var med i den første bølge af frysehuse, men også blandt
de allerførste, der lukkede. Langt de ﬂeste
frysehuse lukkede i 1970´erne og begyndelsen af 1980´erne, men enkelte overlevede år 2000. Nogle af de sidste lukkede
omkring 2010, og måske ﬁndes der stadigvæk et par stykker, men heller ikke
ﬂere. En stor del af frysehusene er revet
ned, men i mange landsbyer kan man stadigvæk se de små røde frysehuse, der i
dag anvendes til andre formål som fx redskabsrum eller garage. Hvis der blandt læserne er nogle, der har oplevelser i forbindelse med frysehuset, eller er i besiddelse
af noget materiale, fx fotograﬁer af frysehuset eller af personer med tilknytning til
frysehuset, er Tranbjerg Lokalhistoriske
Samling meget interesseret i at høre om
det eller se det. Vi kan kontaktes via mail
tranbjerglok@gmail.com eller i åbningstiden hver torsdag kl. 15-17.
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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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Brugerråd vil skabe et levende hus
med plads til ﬂere
Plejer er syltet, og det nye brugerråd ved Lokalcenter Tranbjerg vil have
borgerne i Tranbjerg til at få øje på
husets mange muligheder.

Af Stina Christiansen
nye brugerrådsmedlemmer har
D eennidrøm
om, at Café Tranen i Lokalcenter Tranbjerg skal komme til at
summe af liv. Der skal være musik, sang,
kaffe, kage og masser af mennesker.
I december var der valg til brugerrådet,
og det gamle brugerråd valgte at træde af
og give plads til nye tanker og kræfter. Og
det er der i hvert fald kommet, for idéerne og planerne suser hen over bordet, når
de nye medlemmer mødes.
– Det skal være et levende hus med
plads til ﬂere, er det slogan, som brugerrådet bruger, når de taler om deres planer.
Det er jo ikke meget dårlige pensionister, der kommer her. Det er levende
mennesker, siger Jytte Laursen, som udover at være med i Brugerrådet er næstformand i Norsk Sekvenstræningsrummet
på centeret og ﬁtnessinstruktør samme
sted.
Mange tilbud
Caféen er et sted for dem, der ikke går
på arbejde, og der er et væld af muligheder for at være aktiv, blive klogere, skabe
netværk, være sammen med andre, dyrke
sine interesser og hygge sig.
Brugerrådet håber, at mange ﬂere i
Tranbjerg vil få øjnene op for alle de til-
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bud, som huset har og skabe det liv, som
der skal til for at gøre det til et spændende og attraktivt sted.
Der er plads på ﬂere af holdene og de
forskellige daglige aktiviteter, hvor der bør
være noget for alle – og det meste er oven
i købet gratis.
I den kommende tid kommer der en
masse aktiviteter, som du kan se andet
steds i bladet. Brugerrådet håber, at eksempelvis caféunderholdning om den 2.
fredag i hver måned kan trække nye brugere ud af hullerne i Tranbjerg og op til
Café Tranen – eller måske også for at få
frokosten i caféen.
Brug Brugerrådet
De ni nye medlemmer er alle garvede
brugere af huset pånær formanden Lillian Godsk, som er ny bruger. Men fælles
for dem alle er et brændende ønske om at
komme ud med deres budskab og få ﬂere
med i deres fællesskab.
Brugerrådet opfordrer alle til komme
forbi deres møder den første onsdag i
hver måned, hvis du har input eller forslag, som de skal gå videre med.
Inden længe kommer der en ny hjemmeside, hvor du kan læse mere om alle
aktiviteterne.
Her er medlemmerne af Brugerrådet
på Café Tranen på Lokalcenter Tranbjerg:
Formand Lillian Godsk
Jytte Laursen / Kirsten Laursen
Sonja Due / Hanne Lis Olsen
Paul Pedersen / Kirsten Giversen
Jens Giversen / Peter Sørensen

b r u ge r r å d e t
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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.

PROFIL OPTIK
KIRKETORVET 6
8310 TRANBJERG

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

WWW.PROFILOPTIK.DK
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stel i
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TLF. 86293292

Kirke
og
Sogn

De ni påskelæsninger – musik og læsninger
Torsdag den 17. marts kl. 19.00 indleder vi påsken med en særlig

MUSIKGUDSTJENESTE
Kom og vær med i en stemningsfuld gudstjeneste med musik,
korsang og læsninger, som forbereder os på den kommende
påskeuge.

Aftengudstjeneste
7. april kl. 20.00
Tema: HÅB
Se side 11

HUSK

at støtte

Sogneindsamlingen 2016
søndag den 13. marts

2

KIRKE OG SOGN

INFO
Kirkekontoret, Sognegården,
Kirketorvet 2, 8310 Tranbjerg
86 29 57 33
Mandag-fredag kl. 10.00–13.00
Torsdag kl. 10.00–15.00
www.tranbjergkirke.dk
Graverkontoret
Kirkegårdssekretær:
86 29 51 20 mandag-fredag kl. 9.00–12.00
Kirkegårdsleder: Thomas Brevik
40 12 30 10 / tcb@km.dk
Sognepræst David Johannes Kessel (Kbf)
21 66 70 60 / djk@km.dk
Træffes bedst kl. 12.00–13.00 tirsdag til
fredag eller efter aftale
Sognepræst Anja Stokholm
22 82 52 59 / anst@km.dk
Træffes bedst kl. 12.00–13.00 tirsdag til
fredag eller efter aftale
Sognepræst Anette Brøndum
40 12 85 22 / anebr@km.dk
Træffes bedst kl. 12.00–13.00 onsdag til
fredag eller efter aftale
Kordegn Lone Kristensen
86 29 57 33 / lokr@km.dk
Træffes på kirkekontoret
Kirketjener Ole Fenger
51 94 56 44 / ole@tranbjergkirke.dk
Organist Branko Djordjevic
26 21 63 66 / branko@tranbjergkirke.dk
Sognegårdsvært Marian Holm
86 29 46 73
Træffes i Sognegården
Menighedsrådsformand Vagn Keseler
86 29 05 71 / 40 20 33 70
Kirkeværge Anna Elisabeth Frandsen
51 21 15 30
Basargruppen
Inge Bech-Nielsen, 86 29 05 46
Grethe Gylling, 86 29 03 76

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

KIRKE OG SOGN

Gudstjenester
Søndag d. 13. marts (Mariæ bebudelse)
10.00: Anette Brøndum.
Sogneindsamling
Tirsdag d. 15. marts
10.00: Andagt
Torsdag d. 17. marts
17.00: Gud & Spaghetti. Anja Stokholm
Torsdag d. 17. marts
19.00: De 9 påskelæsninger + koncert.
Anja Stokholm
Søndag d. 20. marts (Palmesøndag)
10.00: David Kessel
11.30: Familiegudstjeneste m/minikonﬁrmander. David Kessel
Torsdag d. 24. marts (Skærtorsdag)
17.00: David Kessel
Fredag d. 25. marts (Langfredag)
10.00: Anette Brøndum
Søndag d. 27. marts (Påskedag)
10.00: David Kessel
Mandag d. 28. marts (2. påskedag)
10.00: Anja Stokholm
Tirsdag d. 29. marts
10.00: Andagt
Søndag d. 3. april (1. s. e. påske)
10.00: Anja Stokholm
Torsdag d. 7. april
20.00: Aftengudstjeneste.
Anja Stokholm og David Kessel
Søndag d. 10. april (2. s. e. påske)
10.00: Anette Brøndum
11.30: Dåbsgudstjeneste.
Anette Brøndum
Tirsdag d. 12. april
10.00: Andagt
Torsdag d. 14. april
17.00: Gud & Spaghetti.
Anette Brøndum

Søndag d. 17. april (3. s. e. påske)
10.00: David Kessel
Fredag d. 22. april (Bededag)
9.00: Konﬁrmation 7C. Anja Stokholm
11.00: Konﬁrmation 7D. Anja Stokholm
Søndag d. 24. april (4. s. e. påske)
10.00: Anette Brøndum
Tirsdag d. 26. april
10.00: Andagt
Søndag d. 1. maj (5. s. e. påske)
10.00: David Kessel
11.30: Dåbsgudstjeneste. David Kessel
Torsdag d. 5. maj (Kristi Himmelfart)
9.00: Konﬁrmation 7A. David Kessel
11.00: Konﬁrmation 7B.
Anette Brøndum
Søndag d. 8. maj (6. s. e. påske)
10.00: Anja Stokholm

Plejehjemsgudstjenester
Onsdag d. 30. marts, Lokalcenter
Tranbjerg
14.00: Anja Stokholm
Onsdag d. 13. april, Aarhus Friplejehjem
10.30: David Kessel
Onsdag d. 27. april, Lokalcenter
Tranbjerg
14.00: David Kessel
Onsdag d. 4. maj, Aarhus Friplejehjem
10.30: Anja Stokholm

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

Måltidet – en
kærlighedserklæring
Mon ikke det er sådan i mange familier,
at ses man ikke eller er nærværende
overfor hinanden på andre tidspunkter
i løbet af dagen, så er man det ved et af
dagens måltider. Et måltid er i høj grad
forbundet med kærlighed, selvom man
måske ikke lige tænker over det. Dels
er det forbundet med kærlighed fra
den, der laver maden og deler det ud til
sine kære/fællesskabet, dels opstår der
som oftest en stemning blandt mennesker, som spiser sammen, som dybest
set udspringer af en fællesskabsfølelse
eller en kærlighedsfølelse. Tænk bare
på, hvor svært det kan være at sætte sig
til bords for at spise, når man lige har
skændtes med nogen i familien. Med
den dårlige stemning hængende i luften forsvinder appetitten - det er nærmest umuligt at få en bid ned.
Sidste år havde biograferne ﬂere ﬁlm
på programmet, som handlede om demens. To af dem var Jeg er stadig Alice
og Når mennesker bliver spist.
Jeg er stadig Alice handler om en kvinde,
Alice, som er professor i sprogvidenskab, gift med John og mor til tre voksne børn. Alice er lige fyldt 50, da hun får

konstateret begyndende Alzheimers,
en sygdom, der langsomt vil æde hende
op og tage hendes sprog, hukommelse
og personlighed fra hende. Som professor i sprogvidenskab kender Alice alle
sprogets processer. Så da hun gentagne
gange oplever at holde forelæsninger
for ﬂere hundreder mennesker, hvor
ordene pludseligt forsvinder for hende,
så hun ikke kan komme videre, eller når
hun pludseligt ikke kan ﬁnde hjem fra
sine løbeture igen, så ved hun godt, at
der er noget galt. Hun opsøger selv sin
læge.
Filmen skildrer Alices kamp for at holde
fast i sig selv, sin identitet, sit liv – selvom
der er så meget, der siver væk mellem
hænderne på hende, når sproget og
hukommelsen svigter. Alice formulerer
tre spørgsmål for sig selv, blandt andet
”Hvad hedder din ældste datter?” Når
hun ikke længere kan svare på spørgsmålene, er det hendes plan at gøre en
ende på det hele. For hvad er et menneske, når man ikke længere kender
sine nærmeste og måske heller ikke sig
selv?
Både Jeg er stadig Alice og Mennesker
bliver spist handler om, hvordan noget
udefrakommende og uønsket kan give
et menneske følelsen af, at man bliver
spist; at man bliver ædt op af noget, der
langsomt stjæler ens identitet og liv. Og
det værste er, at det er ude af ens egen
kontrol – der er intet at stille op mod
Alzheimers eller demens. Det går kun
én vej. Til sidst er man spist. Til sidst må
det føles som om, at man er forsvundet
fuldstændig for sig selv og for alle andre.

KIRKE OG SOGN

Skærtorsdag fejrer vi, at Jesus indstiftede nadveren aftenen før sin henrettelse. Han er sammen med sine disciple for at fejre det jødiske påskemåltid.
Under måltidet ødelægger Jesus den
hyggelige stemning ved at fortælle, at
en blandt de 12 vil forråde ham. En efter en spørger de forfærdet: ”Det er vel
ikke mig, Herre?”. Jesus udpeger Judas
som forræderen – Judas, der næste dag
med et forræderisk kys sælger sin sjæl
og Jesu liv for 30 sølvpenge. Pengene
varmer sikkert i lommen, men kun for
en kort stund. For skylden og skammen
gnaver i Judas, han bliver ædt op indefra – måske har han det som dem, der
rammes af Alzheimers eller demens.
Han bliver spist, han forsvinder for sig
selv og fra den, han var. Og ret hurtigt
må Judas sande, at han ikke kan holde
sit eget forræderi ud – så han går hen
og hænger sig.
Mennesker bliver spist, siger Erik Clausen med sin ﬁlm om demens. Men uanset om man lider af en uhelbredelig sygdom eller ej, så oplever alle mennesker
på et eller andet tidspunkt den følelse,
at man er ved at blive ædt op indefra. Af
sorg, af bekymringer. Af skyld og skam.

Af tanker, der nager. Alt det, man ikke ﬁk
gjort i tide. Alt det, men ikke ﬁk taget sig
sammen til at få sagt. Eller alt det, man
ikke ﬁk sagt undskyld for. Det gnaver i
en. Mennesker bliver spist.
I nadveren sker der det modsatte: Her
bliver mennesker ikke spist – her spiser
vi. Vi spiser Gud. Sådan kan man faktisk
godt formulere det, selvom det kan lyde
lige vel konkret og måske også meget
mærkeligt. Men i nadveren giver Kristus
sig selv til os. Han gør det med de ord,
som vi hører ved hver gudstjeneste:
Det er mit legeme, som gives for jer, tag
dette og spis det. Dette er mit blod, som
udgydes for jer, drik alle heraf.
Når Gud lader sig indtage og spise af os
mennesker, så sker der det modsatte af
hvad der sker, når vi ædes op indefra. Vi
bliver helet. Alt det ødelagte og brudte,
alt det, vi ikke formår at holde sammen
på i vores liv, det sættes sammen på ny
ved det måltid, hvor vi spiser og drikker
Kristi legeme og blod. For når vi spiser
og drikker Kristi legeme og blod, så får
vi del i hans væsen, som er kærlighed.
Og kærlighed overvinder alt, det ved
vi.
Nadveren er en kærlighedserklæring til
alle os helt almindelige hverdagsmennesker, der ofte oplever at blive overset eller behandlet med den form for
ligegyldighed, der æder sjæle op – eller
som oplever at blive ædt op indefra af
skam eller sorg eller sygdom eller forræderi eller bekymringer.
Nadveren er Guds kærlighedserklæring
til os. <
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Sognekalender
Mandag d. 14. marts
19.30: Læsekredse
Onsdag d. 16. marts
19.00: Menighedsrådsmøde
Mandag d. 4. april
19.00: Kulturcirklen
Tirsdag d. 5. april
17.00: ÅrstidsCafé

Kirkelauget
holder åben kirke i tiden op til
påsken følgende dage:
Mandag 21. marts
Tirsdag 22. marts
Onsdag 23. marts
Lørdag 26. marts
Alle dage kl. 15–17

Onsdag d. 6. april
14.00: Onsdagsforum

Der er mulighed for en stille stund i
kirken, hvor man kan tænde et lys og
sætte det i døbefonten.

Mandag d. 11. april
19.30: Læsekredse

Kirkelauget byder på en varm drik i
våbenhuset.

Onsdag d. 13. april
19.00: Menighedsrådsmøde
Onsdag d. 20. april
19.30: Sogneaften

www.tranbjergkirke.dk

Onsdag d. 4. maj
19.30: 4. maj/sangaften

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

KIRKE OG SOGN

Å RS T I D S

Café

Fællesskab og
hygge
Foredrag med Jens
Smærup Sørensen
Sognegården i Tranbjerg får litterært
besøg af forfatteren Jens Smærup Sørensen, som vil fortælle om sit forfatterskab og sin seneste roman Feriebørn.
Mandag 4. april 19.00 til 21.00
i Tranbjerg Sognegaard.
For voksne: 75 kr.
Jens Smærup Sørensen har et langt forfatterskab bag sig og er især kendt for
sin anmelderroste roman Mærkedage,
som udkom i 2007.
Arrangeret af Kulturcirklen i Tranbjerg,
som er et samarbejde imellem Lokalcenter Tranbjerg, Tranbjerg Kirke og
Tranbjerg Bibliotek.
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▶ Tranbjerg

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
ÅrstidsCafé måske noget for dig.
Vi mødes tirsdag den 5. april 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 29. marts til Ulla
Astrup
86 29 58 97
u.k.astrup@webspeed.dk
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O N S D A G S

F O R U M

Eftermiddage, der giver et løft!

Onsdag den 6. april kl. 14.00

Nærdødsoplevelser
I dag er der et væld af beretninger om
nærdødsoplevelser, der bekræfter antagelsen af, at ”der er mere mellem himmel og jord”. Hvad kan vi lære af disse
mennesker, der har oplevet at være ”klinisk døde”, og nu kan berette om deres
oplevelser? Hvad er vigtigt her i vores jordeliv?
Ida Oxholm, foredragsholder, forfatter og psykoterapeut leder os igennem eftermiddagens foredrag.
Pris inkl. kaffe: 30 kr.

Onsdag den 11. maj kl. 9.30

Udﬂugt
Årets udﬂugt går til Glud Museum, et hyggeligt landsbymuseum, der viser østjyske
huse og gårde. Efter besøget på museet, får vi en god frokost på restaurant Kystens
Perle i Horsens.
Kaffe og kage får vi som sædvanligt et
smukt sted i det grønne
Vi kører fra kirken kl. 9.30.
Pris: 250 kr. incl. bus, entré til museet
med rundvisning, frokost, samt eftermiddagskaffe og kage.
Tilmelding til Kirkekontoret 86 29 57 33/
www.tranbjergkirke.dk senest fredag d.
29. april.

KIRKE OG SOGN

KOM OG MØD
DIN BISKOP
Debat- og Café-aften
med
Henrik Wigh-Poulsen
Onsdag den 20. april kl. 19.30
i Sognegården.
Henrik Wigh-Poulsen vil give et oplæg, som han ser Folkekirken i Aarhus Stift nu og i fremtiden med særlig
vægt på Tranbjerg sogn.
Tranbjerg – en by i vækst. Vi er 9.000
indbyggere i sognet, og tallet forventes at stige til 12–14.000 indb. inden
for en overskuelig årrække. Ca. 82 %
af befolkningen er medlemmer af Folkekirken.
s Hvordan kommer vi bedst ud med
det kristne budskab til alle i sognet
med nuværende ressourcer?
s Hvad er vores vigtigste opgaver
som kirke, og prioriterer vi rigtigt?
s Skal vi tænke nyt, måske udbygge
samarbejdet med nabokirkerne
Astrup, Tiset og Mårslet – i forhold
til børne- og ældrearbejde, specielle gudstjenester og musikalske
aktiviteter?
s Skal der være gudstjeneste i Tranbjerg Kirke hver søndag kl. 10? – ELLER???

s Har biskoppen nye tanker om sogn
og menighedsrådsarbejdet – og det
forestående menighedsrådsvalg i
november?
s Hvordan ser din drømmekirke ud?
s For nogle er kirken selve livets åndedræt, for andre kan den måske
virke lidt støvet og virkelighedsfjern. Hvad tænker du???

Kom og hør – og stil spørgsmål til
biskoppen.
Så vi får en givende og spændende
debat om vores SOGN og KIRKE.
Der bliver serveret kaffe og kage,
Branko vil levere musik.
Det er gratis at deltage.
Menighedsrådet
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Skærtorsdag
Traditionen tro bliver der også i år
holdt en

skærtorsdagsgudstjeneste
med efterfølgende fællesspisning i
Sognegården.
Gudstjenesten den 24. marts begynder
kl. 17.00.
Efterfølgende spiser vi sammen i Sognegården.
Ønsker man at deltage i fællesspisningen, skal man tilmelde sig til kirkekontoret, tlf. 86 29 57 33 eller på
www.tranbjergkirke.dk senest torsdag
den 17. marts.
Børn deltager gratis, voksne betaler
100 kr.
Drikkevarer kan købes.
David Kessel

Langfredag
den 25. marts kl. 10.00
Langfredag, dagen, hvor Jesus døde
på korset, er en dag, hvor vi bliver
mindet om lidelsen både på den store
skala og i vores eget liv.
I år holder vi Langfredag som liturgisk
gudstjeneste med læsninger fra lidelseshistorien og musik, der giver rum
for fordybelse og eftertanke.
I vente har vi en musikdramatisk oplevelse, hvor tekst og musik følges og
spiller sammen i en højere enhed.
Vi kan glæde os til at få besøg af
Ian van Rensburg, violin, koncertmester i Aarhus Symfoniorkester
og prof. Niels Ullner, cello, solocellist i
Malmø Symfoniorkester,
der skal spille sammen med vores
egen organist Branko Djordjevic,
som denne dag også vil spille på
accordeon.
Musikken er komponeret af Sonningprismodtager Soﬁa Gubaidulina.

KIRKE OG SOGN

Tid til eftertanke ...

HÅB
Mangler du ro og tid til eftertanke i
dit liv, tilbyder vi i Tranbjerg Kirke
fremover en aften med musik, ord og
stilhed.
Den første aften er den 7. april kl.
20.00.
Det gennemgående tema denne aften
er håb, som vi belyser ud fra tekster
fra bibelen og musik bl.a. af Coldplay
og Leonard Cohen.
Der vil være tid til at tænke over ordene og musikken eller alt det, man nu
har brug for at tænke over i stilhed.
Kom til en stemningsfuld aften i vores
smukke kirke. Nyd stilhed musik, lys
og freden.
Til sidst byder vi en kop kaffe eller te
til dem, der har tid og lyst.

BØRN I KIRKEN

Gud og Spaghetti
torsdag d. 17. marts kl. 17.00
ved Anja Stokholm
torsdag d. 14. april kl. 17.00
ved Anette Brøndum
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.

Husk tilmelding senest dagen før
86 29 57 33 eller på
www.tranbjergkirke.dk

Konﬁrmationer
i Tranbjerg Kirke
Tiden for årets konﬁrmationer nærmer sig.
Følgende datoer er der konﬁrmationer i Tranbjerg Kirke:
Bededag den 22. april: kl. 9.00 7C og
kl. 11.00 7D
Kristi himmelfartsdag den 5. maj:
kl. 9.00 7A og kl. 11.00 7B
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Shop-Amok
Genbrugs børnetøj 0 - 10 år


HALLO - HALLO!
Nu er det ved at blive forår, så
Shop-Amok
har i hele marts måned ½ pris
på alt babytøj fra 0 til 1 år.

Til den våde tid:
6WRUWXGYDOJLUHJQW¡MRJJXPPLVW¡YOHU
Alt tøj er i den bedste stand vasket og
strøget og ser ud som nyt, og så sælger
Shop-Amok det til foræringspriser.
Butikken har åbent hver mandag fra kl. 15 til 17
i sognegårdens kælder.
Indgangen via stien bag Kvickly.
Husk at Shop-Amok ikke tager imod kreditkort

Med venlig hilsen og på gensyn

Senior pigerne

4. MA J
sangaften

Vi har fået Villy Juhl til at komme og fortælle om sin barndom
under besættelsen.
Vokaltrioen
fællessangen denne aften.

synger årstidens sange og leder

Der vil blive serveret kaffe og te, og derefter vil vi vanen tro
sætte lys i vinduerne.
Både unge og ældre skal være meget velkomne til denne gratis
aften i Sognegåden.
Sangaftenen starter kl. 19.30 i Tranbjerg Sognegård.
Cantriola består af Malene W. Pedersen, Anne Marie Wæver og Christine Toft Kristensen,
som alle gennem mange år har sunget i kor i forskellige sammenhænge. Vokaltrioen blev
dannet i 2014 og har siden givet ﬂere koncerter samt sunget ved blandt andet foredragsarrangementer og ældreeftermiddage. Ved arrangementet den 4. maj i Tranbjerg vil trioen sammen med sin akkompagnatør, pianist Charlotte Støjberg, præsentere et program
bestående af blandt andet årstidens sange, ligesom der vil være indlagt fællessang.
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