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Ny rute 
Aarhus Kommune har væ-
ret rundt og sætte deres 
markante rustrøde pinde 
i jorden rundt i Tranbjerg. 
Følger du dem alle sam-
men rundt, har du gået 
eller løbet 5 kilometer. Læs 
mere på side 19.

Sæt X i kalenderen
Reserver datoen den 20. 
august, hvor Tranbjerg Ti-
dende igen holder Børnenes 
eget kræmmermarked. Du 
kan læse mere om arrange-
mentet i næste nummer.

Spejdernes tårn
1. Tranbjergs projekt med 
et stort klatretårn ved de-
res hytte begynder at tage 
form. Der bliver kigget på 
fl amingo, glasuld og funda-
ment. Læs mere på side 36.

Arkitektstuderende er kommet med et spændende forslag til hvordan fi re shelters ved søen kan være egnede for 
handicappede og give dem adgang til oplevelser ved søen.

Spændende projekt ved Østerby Mose
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 Henning Sørensen 
(ansvarshavende) 

Grønløkke alle 92 
8310 Tranbjerg  
Telefon 8747 8818

 Else Andersen 
(kasserer) 

Nørrevænget 38 
8310 Tranbjerg 
Telefon 8629 2491

 Louise Homann 
Sørensen 

Hyrdevænget 1 
8310 Tranbjerg 
Telefon 2070 3451

 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

r e d a k t i o n

n æ s t e  n u m m e r

redaktionens røst …

I bladet optages gratis læserbreve og redaktionelt stof, som ikke 
har karakter af at være annonce. Redaktionen forbeholder sig ret  
til at afgøre, hvad der betragtes som annoncelignende indlæg.  
Er der tvivlsspørgsmål, kontakt da venligst redaktionen.
Indlæg, artikler, billeder, annoncer mm. til næste nummer skal 
 afleveres til: stof@tranbjergtidende.dk senest den 19. maj,  
udgivelsesdatoen er den 15. juni. 
Tryk: LaserTryk
Oplag: 4.500

130 kilo lettere
Til Danmarks Naturfredningsforenings landsdækkende af-
faldsindsamling søndag den 17. april blev der fjernet i alt 130 
kilo affald fra naturen i Tranbjerg. 

Det var alt fra lamper til dåser og flasker – og rigtig mange af 
dem endda. 

En lille sej flok frivillige travede omkring 1/5 af Tranbjergs veje 
og stier igennem med poser og tænger og fik fjernet alt fra stort 
til småt. 

Tak for jeres indsats!

Det er første gang, vi fra Tranbjerg Tidende har stået for ind-
samlingen, og vi har helt sikkert lært nogle ting, som vi kan 
gøre bedre til næste år. 

Så vi håber på en dag, der ikke ligger på Økodagen og masser af 
solskin, så vi kan få lokket flere frivillige ud at bruge en time el-
ler to på at gøre noget godt for vores by og vores natur. 

Der var også stor forskel på tilbagemeldingerne. Nogle havde 
simpelthen ikke poser nok med til alt det, der lå og flød, mens 
andre syntes, at der var pænt og fint, hvor de gik. Så næste år 
vil vi bede om indmeldinger, om hvor der er meget affald, og 
prioritere ruterne ud fra det. 

Vi har naturligvis ikke løst problemet – og løser det heller ikke 
ved at gentage det næste år. Men der var i hvert fald nogle børn, 
som synes, at de voksne er nogle værre svin, når de går og smi-
der alt det i naturen. Så måske får vi en ny generation, som pas-
ser bedre på vores by.
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HAR DU BOLIGEN?
- så har vi køberen

Tom Jan Line
Manø

AROS
Tranbjerg

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.

Max. pris: 3.600.000 kr.-

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.

Max. pris: 2.500.000 kr.-

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: 2.800.000 kr.-
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v/Jens-Ole Jensen
Damvænget 30
8310 Tranbjerg J. 

Giv dit inventar
et professionelt løft

LAKreparationer.dk

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

Vi sprøjtemaler alt fra køkkenlåger til reoler 
og husets døre til stærke priser. Kom forbi 
og få et godt tilbud. 

Før Efter

Ring 
86 299 700

– og hør  
nærmere

MALERMESTER

Bent-Jørgen 
G. Sørensen
Jørgen Karlsens Eftf.   

Grundlagt 1909

Voldgårdsvej 17,  
8270 Højbjerg

Telefon 86 27 27 72

Mobil 21 63 39 72

Danske Malermestre

Bemærk vi har 30 års erfaring i  
restaurering af møbler

1909

100
år

2009
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   b i b l i o t e k

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

Tranbjerg Bibliotek

Udstillinger

Maj: 
Hanne Holst Larsen udstiller
malerier. 
Juni: Dagplejen i Tranbjerg udstiller.
Har du også lyst til at udstille på Tranbjerg 
Bibliotek. Kom op og få en snak med os eller 
kontakt os på mail: 
tranbjergbibliotek@aarhus.dk

Gode ideer efterlyses

Du er til enhver tid meget velkommen
til at komme med gode ideer og ønsker til dit 
lokale bibliotek. Er der en foredragsholder 
eller en forfatter, som du har lyst til at høre, 
kan du kontakte os på mail: 
tranbjergbibliotek@aarhus.dk. 

Nye tidsskrifter

Vi har tegnet abonnement på to nye 
tidsskrifter – nemlig Boligliv og Illustreret 
Videnskab:Historie.
De tidsskrifter vi ikke selv holder her i Tran-
bjerg kan naturligvis skaffes hjem fra de andre 
biblioteker.

Kom og Strik

Strikkecaféen Strik-In mødes den første tors-
dag i hver måned.  De to næste gange bliver 
den 3. maj og den 2. juni, begge gange fra 
kl.18 – kl.19.30.

Alle er velkomne, man behøver ikke at til-
melde sig og det er både inspirerende og 
super-hyggeligt.
Tag bare din veninde, din mor eller din nabo 
med. Vi sørger for kaffe og the.
I juli og august måned holder strikkecaféen 
ferie.

Og specielt for børnefamilierne

Af hensyn til vores mange børnefamilier, dag-
plejere og institutioner har vi nu fået en fin 
pusleplads på publikumstoilettet. 

Ubetjent åbningstid

Husk at børn og unge under 14 år skal væ-
re ifølge med en voksen i den ubetjente 
åbnings-tid.
Luk ikke andre ind på dit lånerkort.
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Fælleshus til udlejning
Dejligt fælleshus  

med plads til 48 personer

A/B Æblehaven
Trankær Vænge 98, 8310 Tranbjerg J

Kontakt kun via  
abfaeble@abf-aeblehaven.dk

Byg og Montage 

Ring eller skriv for et uforpligtende tilbud

- Nyt tag

- Nyt køkken og bad

- Nye vinduer og døre

- Tilbygning - Renovering

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

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

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

Tranbjerg FYS.

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

www.lumen.dk

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

Priser fra 250,-/md

Mere plads for pengene!

tlf. 50 56 86 06
www.lumen.dk



| 7|| 7

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.

Kom og lær dit lokalcenter at kende, der 
er mange fl ere muligheder, end du aner.
Kom og kik og få en hyggelig snak.
Café Tranen hår åbent fra kl. 10.00 – 13.30.

Der serveres frokostretter til 25 kroner og 
kage til 15 kroner.

Kom og hils på det nye brugerråd.
Hils på den nye frivilligkoordinator Han-
ne Lykkeskov.
Kom på en rundvisning i Plejeboliger-
ne med oplevelsesmedarbejder Malene 
Melbye.

Hils på forebyggelseskonsulent Gitte Sand 
– og få et lille skub.
Få råd og vejledning af Borger kon   sulenten.
Kom og få information om demens af 
nøgleperson Lone Kristensen
Besøg dit lokale apotek.

Få lavet en senior fi tness-test ved vores 
fysioterapeuter.
Se og hør om de nyeste hjælpemidler.
Kl. 10.00 – 14.00.
Tøjsalg ved Karina Dyhr.

Køb hjemmelavede smykker ved Karina 
Nielsen.
Køb sundhedssko ”By Hein Shoes”
Hør mere om hjælp til IT i Netcaféen. 
Hanne og Niels er klar.
Prøv at spille Krolf på græsset ved 
Lokalcentret.
I billard-rummet er man klar til en dyst – 
kom frisk og prøv.
Der er udstilling af kreativiteterne fra 
”Damernes rum”.
Hør hvordan du bliver selvtræner og se 
maskinerne i træningslokalet. 
Vi slutter af med Aarhus Symfoniorkester 
kl. 14.00

Lokalcenterdag – på Tranbjerg Lokalcenter
Torsdag den 19. maj kl. 10.00 – 15.30.
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Af Anne Christine Kusk

vis man går en tur gennem lærings-
centret på Kirketorvet, kan man lige 

nu se en lille, fi n udstilling om Nepal. Det 
er 3.b, som har lavet udstillingen efter en 
måneds intensivt projektarbejde, hvor de 
blandt andet har haft kontakt til Kopila 
Børnehjem lidt nord for Katmandu. På 
børnehjemmet bor cirka 27 børn i alde-
ren 6-13 år.

At det har været et spændende pro-
jekt, som har efterladt mange indtryk hos 
3.b, er man slet ikke i tvivl om. Desiree, 
Neva, Cathrine, Niklas, August og deres 
lærer Charlotte Møller Hammer fortæl-
ler, at børnene på børnehjemmet skal gå 
to timer for at komme i skole, og at de 
arbejder meget, eksempelvis med at passe 
får, hente vand og brænde og bære tunge 
sten. 

Projekt om Nepal

- De går heller ikke i det samme tøj 
som os, det er mere uniformagtigt, og der 
er så koldt i skolen, at de er nødt til at 
sidde ude i solen for at få varmen, fortæl-
ler 3.b. 

Indsamling
For at hjælpe børnene på børnehjemmet 
lavede klassen en indsamling, hvor for-
ældre og lærere kunne do-nere penge, og 
nogle af eleverne donerede deres lomme-
penge. 1700 kroner blev det fl otte resultat, 
og for de penge blev der købt mad, pa-
pir og farveblyanter og legetøj. Charlottes 
to store sønner, Emil og Johan, som var 
i Nepal på det tidspunkt, købte tingene 
og sørgede for, at det hele blev afl everet 
på børnehjemmet. Derfor hænger der nu 
fi ne tegninger på læringscentret, som 3.b 
har fået retur fra børnene i Nepal. Over 
teg-ningerne hænger en lang række be-

H
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s ko l e n y t

deflag, små stykker stof i forskellige far-
ver, som man ifølge buddhistisk tradition 
skriver ønsker på. 

- Det må ikke være noget grådigt ønske 
for én selv, men skal være noget godt for 
alle mennesker, for eksempel fred i verden 
eller ikke så meget forurening, fortæller 
3.b om de flag, de har skrevet deres egne 
øn-sker på. Traditionen siger, at når flage-
ne vifter i vinden, bliver ønskerne spredt 
ud i verden. 

Chungi
3.b har også set billeder fra børnehjem-
met, og selvom det hele ser lidt slidt ud, 
så kan der også være gode ting ved at bo 
på et børnehjem:

- Man kan få nye venner, og det er 
godt at bo flere på værelset, hvis man nu 
er mørkeræd. Der ser ikke så beskidt ud, 
og deres senge er pæne, mener 3.b, som 
også fortæller, at alle børnene har en lille 
kasse under sengen til deres ting. De har 
ikke meget legetøj, men leger med en 
chungi, en lille bold lavet af elastik, som 
det gælder om at holde i luften så længe 
som muligt. 3.b har lavet deres egne bol-
de, og det kræver en helt særlig teknik at 
spille med dem, som ikke er så let at lære. 

Klassen har arbejdet med projektet i 
en måned, og det har været en del af pro-
grammet i næsten alle fag. De har skrevet 
breve på engelsk til børnehjemmet, lært 
om buddhisme og hinduisme, lavet bil-
ledhistorier, de har talt om mad og for-
urening, set billeder og læst historier.  
wwvOg så har de lavet hængebroer, dem 
er der nemlig mange af i Nepal. 3.b for-
tæller, at broerne tit er gamle og slidte, 
nogen gange er de i stykker, og der er me-
get affald i vandet. Alle detaljer er kom-

met med på de miniaturer hængebroer, 
klassen har lavet, og som også kan ses på 
udstillingen. 

Klassen har også planlagt en tur på Na-
turcentret for at lave mad over bål. Så er 
spørgsmålet, om det bliver dahl bat (lin-
sesuppe), nudler eller momo (en lille ’po-
se’ dej med fyld). 

- Jeg synes, vi skal lave momo, siger 
August, og resten af flokken er enige. 

Skoleløb
Fredag den 18. marts blev Danmarks 
største velgørenhedsløb, Team Rynkeby 
Skoleløbet, afviklet over det ganske land 
med deltagelse af over 100.000 elever. På 
Tranbjergskolen deltog hele indskolingen 
på afdeling Kirketorvet. Det var helt fan-
tastisk endnu en gang at opleve så mange 
aktive børn, der med et smil på læben løb 
de godt 600 meter, som en omgang var. 

Flere gange kunne man høre børn sige: 
- Nu har jeg løbet så og så mange om-

gange, hvor mange penge er det?
Selvom eleverne godt ved, at beløbet 

ikke er det altafgørende for at deltage, så 
skal man ikke tage fejl af fællesskabsfølel-
sen og glæden ved at være med til at gøre 
en forskel og hjælpe andre, hvilket lyste 
ud af børnene i takt med det flotte vejr. 

Jeg vil gerne på vegne af Børnecancer-
fonden sige tak for den store opbakning 
fra såvel skole, forældre og andre sponso-
rer. Det eksakte beløb, som børnene løb 
ind, kan jeg desværre ikke oplyse om, da 
indsamlingsbøsserne ikke er afleveret i 
banken endnu, men så snart det kendes, 
vil det blive annonceret til morgensam-
ling på skolen og her i bladet, siger Tor-
ben Petersen, lærer på Tranbjergskolen. 
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Tømrermester
Hans Jensen

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

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

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

Afslibning 
& behandling 
af trægulve

Skal gulvet holde, så ring til Polle.

86 29 46 85
60 800 807

 

 

8629 5400  
www.advokatkirstentolstrup.dk 

 
Skøder Testamenter 
Skilsmisse Ægtepagter 
Erstatning Arv/Dødsbo 

 
MÅRSLET GRATIS RETSHJÆLP 

mail@advokatkirstentolstrup.dk 

Dansk Dyreværn Århus

Kom
 og

 kig…

Dyreinternatet

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

CENTER 
 SALONEN

CENTER 
 SALONEN

CENTER 
 SALONEN
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E

R
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TRANBJERG - 86 29 49 49

Din nye køreskole satser på lokal nærhed og god service. 

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! 
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Brugerrådet – vigtige tidspunkter:
Fredag den 27. maj – Filmeftermiddag kl. 14.00
Baronessen fra benzintanken. 
Kr. 20,- for kaffe og kage. Af hensyn til ovenstående, er det nødvendigt at tilmelde sig.
Kontakt Peter Sørensen – tlf. 86 29 12 24 eller 23 39 96 85.

Mandag den 30. maj – Caféunderholdning kl. 14.00-16.00.
Entre  kr. 50,- for underholdning + kaffe og kage.
Juno Oktaven 4-stemmingt mandssangkor med 24 medlemmer kommer og under-
holder, og der er fællessang. Der kommer tilmeldingsblanketter i Café Tranen.

Onsdag den 1. juni – Bankoudflugt ”Limfjorden rundt”
Der kan tilmeldes på venteliste. Tlf. 86 29 12 24 eller 23 39 96 85

Torsdag den 11. august – Markedsdag kl. 11.00-16.00
Der kommer nærmere information i næste nummer og på hjemmesiden
www.tranentranbjerg.dk. Der er mulighed for allerede nu at bestille stadeplads til 
markeds dagen. Stadepladsen er 140 x 80 cm. og koster kr. 75,-.
Bestilling modtages af Birte Lindhardt på tlf. 23 11 82 24.

Torsdag den 25. august – Udflugt: Samsø rundt.
Se nærmere beskrivelse her i bladet og på www.tranentranbjerg.dk

Lidt stemningsbilleder fra fredagscaféen den 12. februar, hvor alle havde en hyggelig 
 eftermiddag med god musik og en lille dans. 
Onsdag den 9. marts underholdt FOA koret. Her var også en rigtig god stemning,
og der blev sluttet af med et par stykker smørrebrød.
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ÅBNINGSTIDER

Mandag 9-18

Tirsdag 9-18

Onsdag 9-18

Torsdag LUKKET

Fredag 9-18

Lørdag 8-13

ONLINE-BOOKING
WWW.FRISORVEST.DK

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

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

På gensyn!

ID ELEMENTS 
RESCUESPRAY 911
Køb 1 produkt til 169 kr. 

og få 1 stk. GRATIS!

M

ed forbehold for udsolgte varer
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Sommertur til Samsø den 25. august 2016
Bussen starter fra Tranbjerg Lokalcenter kl. 8.35.

Morgenkaffe, rundstykke og snegl serveres i bussen.
Kl. 9.30 afgang fra Hou med færgen.

Ankomst til Sælvig havn kl. 10.30 hvor en lokal guide, Erling,
stiger på bussen og følger os hele vejen.

Kl. 12.00-13.30 serveres middag på Ballen havn Restaurant Dokken. 
Menu: flæskesteg med tilbehør og æblekage til dessert.

Drikkevarer er ikke med i prisen.

Kl. 13.30 kører bussen til Nordby til det smukke gadekær
og der nyder vi kaffen og hjembagt kage.

Vi kommer hele Samsø rundt og stopper op mange steder, hvor guiden vil 
fortælle sjove historier om de forskellige huse og mange andre ting.

Kl. 15.45 afgang fra Sælvig havn. Hjemkomst Tranbjerg kl. 17.25.

Alt dette får du for 490,- kr.
Tilmelding til Hanne Lis Olsen tlf. 51 23 58 78
eller på hjemmesiden www.tranentranbjerg.dk

Beløbet kan overføres til konto 7266 0001184423 
Du kan også betale til Hanne i netcafeen hver tirsdag fra kl. 10.00 til 12.00

i april og maj. 
Sidste betalingsdato er markedsdagen torsdag den 11. august



14 |



| 15

A
FREMTIDENS
TRANBJERG
– En selvstændig oplandsby
eller forstad til Aarhus?

Kom og mød borgmester
Jacob Bundsgaard
og dit lokale byrådsmedlem
Camilla Fabricius. 

De vil gerne have dine input til, 
hvilken by Tranbjerg skal være 
i fremtiden. 

Arrangør: 
Socialdemokraterne i Tranbjerg

Tid og sted: 
Tirsdag den 10. maj 2016, kl. 19.00-20.30
Tranbjerg Sognegård, Kirketorvet 6 
Alle er velkomne.
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Åbningstider:
Mandag - Fredag  9.30 - 17.30
Torsdag dog 9.00 - 18.00
Lørdag  9.30 - 13.00

Tranbjerg 
apoteksudsalg

Kirketorvet 18 • Tlf. 8629 9311

- den klarer vi!

Hasselager Auto ApS
Elmegårdsvej 11 
Tlf. 86 28 83 08

Service · Autoglas service · Skader ·  

Tilsluttet Centralforeningen  
af autoreparatører i Danmark

Hasselager Pølser-, Ost-, Delikatessebutik
Bestil vores varer online, og få leveret lige til døren, når det passer dig!

www.osteuniverset.dk - info@delikatessevognen.dk - tlf. 27 50 27 95
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HUSK TRANERNES ÅRLIGE 
 

LOPPEMARKED 
 

Søndag den . maj 
ved Skovgården 

 
Har du lopper vi skal hente, så tilmeld 

dem på www.tranerne.dk. 
 

   Du har mulighed for selv at aflevere lopper 

   
   . maj 10  18  
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Kåre Henneberg Laursen
Skovgårdsvænget 530 · 8310 Tranbjerg
www.tranbjerg-murerservice.dk

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

www.oestergaards-dyrehospital.dk
Døgnvagt

Dyrlæge
Finn

Østergaard

Dyrlæge
Kari-Anne
Bjørnkjær-

Nielsen

Dyrlæge
Ulrik Oudrup 

Bech

Dyrlæge
Susanne Rau

Dyrlæge
Anette Valeur

Axelsen

Dyrlæge
Peter Weis

Dyrlæge
Gitte Stenholt

massage

astholm

MASSAGE 

Ny klinik i Center Syd
Kirketorvet 9, 8310 Tranbjerg

www.bastholm-massage.dk

Mob: 3116 8305 
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Aarhus Kommune har markeret en 
løbe/gårute rundt i byen, som du kan 
springe på fl ere steder.

Af Stina Christiansen

ranbjerg Løber har taget kontakt 
til Aarhus Kommune for at høre, 

om de også syntes, at det var en god idé 
at markere en løberute rundt i byen. Det 
syntes de heldigvis, så de mødte op med 
et målehjul og markeringsspray og gik 
en tur sammen med to fra bestyrelsen i 
Tranbjerg Løber for at måle ruten præcist 

Fem kilometer rute i Tranbjerg
op og sørge for, at der kom pæle i, så der 
ikke er tvivl om ruten. 

- Ruten, som også er den, vi løber til 
Tranbjerg Løbet, er dejlig fl ad. Og så er 
fordelen, at man kan ”stige på” både i øst 
og i vest, da den går fra fi tness-pladsen 
ved Laurbærvænget ned til banen, tilbage 
til fi tness-pladsen gennem skoven, under 
Østerby Allé og over og rundt om Tran-
bjergskolen på Grønløkke Allé. Vi håber, 
at mange vil prøve den, siger formand for 
Tranbjerg Løber Jan Christensen.

Ruten er markeret med de rust-røde 
pæle, som kommunen bruger, med pile 
som viser vej eller kilometer-antal, så du 
kan se hvor langt, du har gået eller løbet. 

- Vi håber at udvide med fl ere ru-
ter senere, så der bliver ruter til både 
dem, der vil løbe og gå kortere og dem, 
der har mod på endnu mere, siger Jan 
Christensen.

I øjeblikket er Tranbjerg Løber ved at 
skaffe midler til at sætte et oversigtskort 
op, så det bliver let at se, hvor ruten går. 
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I  Børnehuset Hoppeloppen på Tor-
vevænget er det efterhånden en fast 

tradition, at personalet hvert år arrange-
rer en uge, der har wellness for børn på 
programmet. Det pædagogiske arbejde i 
Hoppeloppen er i forvejen kendetegnet 
ved at have fokus på krop og bevæ-gelse, 
så for personalet er det helt oplagt at lave 
en wellness-uge. I år startede ugen i fæl-
lesrummet, hvor alle børn var samlet for 
at lytte til afslapningsmusik og lave mind-
fulness: Børnene fi k en rosin i hånden, 
som de skulle kigge og føle på, dufte til, 
smage og til sidst spise. Børnene var ef-
ter sigende meget koncentrerede og rigtig 
gode til opgaven, selvom fristelsen til at 
spise rosinen med det samme var stor. 

Ugen har også budt på børneyoga med 
fokus på åndedrættet ved hjælp af bogen 
Frede Frøs fantastiske tale, og børnene 
har lavet forskellige små yogaøvelser. 

Wellness i børnehøjde

- De har øvet sig i at fi nde ro og ba-
lance, hvilket ikke er helt nemt for alle, 
men det er en god måde for børnene at 
komme ned i gear på og få en pause i lø-
bet af en lang dag, fortæller pædagogerne 
i Hoppeloppen. 

Fællesrummet i Hoppeloppen var he-
le ugen omdannet til fodterapirum. Her 
startede børnene med meditationsøvel-
sen ”Lille frø” for at fi nde ro og hvile i sig 
selv, så de var klar til fodterapien. Den 
bestod af baljer med forskelligt indhold 
så som vand med isterninger, varmt vand 
med skum, varmt vand med glaskugler, 
sandstrand med videre. Efter de forskel-
lige ’sansebade’ kunne børnene få en dej-
lig omgang fodmassage. Børnene har også 
masseret hinanden, så mon ikke det var 
en fl ok afslappede og veltilfredse børn, 
forældrene fi k med hjem.

Ingen stress her...
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Morten Pedersen. Ejendomsmægler  & valuar, MDE

Boligsalg i Tranbjerg?

TRANBJERG / SOLBJERG
Ansv. indehaver Annette Rønne
Ejendomsmægler & valuar MDE

Center Syd, Kirketorvet 6-8, 8310 Tranbjerg 

tranbjerg@home.dk

facebook.com/hometranbjerg
Tlf. 86 29 07 11

home.dk Ejendomsmæglerkæde for Danske Bank koncernen

Vi sætter pris på din bolig. Ring 8629 0711, så kigger Morten forbi.
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Ved Jørgen Dahlgaard,
sekretær i Fællesrådet

Generalforsamling
er var generalforsamling i Fællesrå-
det den 22. februar. Kun et forslag 

fra bestyrelsen omkring retningslinjerne 
for at få støtte fra Fællesrådet gav anled-
ning til en større debat. Bestyrelsens for-
slag ville gøre det vanskeligere at få støtte 
gentagne gange, og forslaget blev da også 
justeret. Du kan se de vedtagne retnings-
linjer nederst.

Søren Gorming blev nyvalgt som 1. 
suppleant til bestyrelsen, som nu ser så-
dan ud: Jørgen Halle (formand), Mogens 
Laursen, Torben Munkholt, Erik Mathia-
sen, Jørgen Dahlgaard , Søren Gorming 
(1. sup.) og Allan S. Pedersen (2. sup.). 
Suppleanterne deltager dog på lige fod i 
bestyrelsesarbejdet. Og der er nok at tage 
fat på i det kommende år.

Retningslinjer for at få støtte
fra Tranbjerg Fællesråd:
Tranbjerg Fællesråds bestyrelse (TFB) 
behandler løbende ansøgningerne på 
bestyrelsesmøderne.

afholdes af et eller fl ere medlemmer af 
Tranbjerg Fællesråd. Listen over med-
lemmer fi ndes på hjemmesiden.

gelig, og der skal forud for afholdelsen 
indbydes til en bred kreds af borgere i 
Tranbjerg.

studieture.

tranbjerg.dk

et estimat/budget via e-mail på adressen 
fr@tranbjerg.dk

aktivitet.

vilger penge til TF aktiviteter – stopper 
støtten fra kommunen – stopper tilskud-
det også fra TFB.

ges hvilket beløb, der afsættes til sådanne 
tilskud. Beløbet afvikles efter først til 
mølle princippet. Det vil sige, at når pul-
jen er brugt for et år, kan der først be-
vilges tilskud efter en generalforsamling, 
hvor en ny pulje er blevet konfi rmeret.

Følg Fællesrådet på tranbjerg.dk og
facebook.com/tranbjergfaellesraad/

Nyt fra Tranbjerg Fællesråd
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DEN GLADE SLAGTER
Partyservice . Pølseborde

Osteborde . Receptionsmad
Kold buffet . Varm buffet

Anretninger

mesterslagteren
- lev sundt med kød

DEN GLADE SLAGTER
Center Syd  8310 Tranbjerg

Tlf. 86 29 39 59
www.dgs-tranbjerg.dk

Rasmus Løfgren 
Ellegaard
8630 3705
rlel@djurslandsbank.dk

Book et møde med mig

Gratisbankskifte

mail@andersenhansengulv.dk
www.andersenhansengulv.dk

Børup Tværvej 14, 8310 Tranbjerg

22480135 / 27382738

”Har Dit Gulv brug for hjælp?”
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ved senere tilmelding er prisen 50 kr eksl
. s

an
dw

ich

ved tilmelding før 3/6
inklusiv 1 sandwich 

+ 1 vand

BARN

30 kr 

TORSDAG D. 9/6 2016 kl. 19.00

Tilmelding på www.tranbjerg-lober.dk

l ø b s s t a r t  p å  s t i e n  b a g  C e n t e r  S y d

TRANBJERG     Løbet

ved senere tilmelding er prisen 100 kr eksl

. s
an

dw
ich

ved tilmelding før 3/6
inklusiv 1 sandwich 

+ 1 vand

VOKSEN

75 kr 

mulighed for at løbe følgende

distancer:  2,5 km, 5 km

7,5 km og 10 km

A
I A - T R A N B J E

R G

ID
RÆ

TS
FOREN I NG

EN

TRANBJERG     Børneløbet
TORSDAG D. 9/6 2016 kl. 18.00

Tilmelding på www.tranbjerg-lober.dk
l ø b s s t a r t  p å  s t i e n  b a g  C e n t e r  S y d

Mulighed for at løbe følgende distancer:  2,5 km og 5 km

Læs mere om løbet og om Tranbjerg Løber på www.tranbjerg- lober.dk

Ny

tidtagning



26 |

Lokalsamfundet i Tranbjerg kræver 
frivillighed!
Frivillighed kræver frivillige, og det 
mangler AIA Tranbjerg i den grad.  

Af Hovedformand Søren Gorming

or mig er frivillighed retten til at 
få indfl ydelse og muligheden for at 

ændre forholdene for idrætsudøverne i 
Tranbjerg.

I AIA Tranbjerg er det de frivillige, som 
er drivkraften i foreningen. Vi kan ikke 
overleve uden bestyrelsesmedlemmer, ud-
valg, trænere, dommere og så videre. Dis-
se poster bestrides ofte af bedsteforældre, 
forældre eller aktive udøvere i foreningen. 
Når vi gør antallet af frivillige op, så er 
der mange. Men vi i AIA synes altid, at 
der er for få! Hvorfor? Jo, der er få, som 
bruger meget af deres fritid på at drive 
foreningen, og dem skal man passe på ik-
ke kører trætte. Det er vigtigt, at nye tager 
over på de mere tidskrævende poster, når 
behovet er der.

Tordenskjolds soldater
Jeg hører mange gange om året nuvæ-
rende bestyrelsesmedlemmer, trænere og 
andre tale om ”Tordenskjolds soldater”. 
Det er de samme, som laver det frivillige 
arbejde i klubben. Vi er for få til at nå, 
hvad det kræver og så videre. Det er sik-
kert også korrekt. Men hvem har ansvaret 
og muligheden for at omstrukturere sin 
afdeling eller bestyrelse? Det har i mine 
øjne kun bestyrelsen selv. 

Jeg er af den opfattelse, at vi skal lave 
rekrutteringsudvalg, så vi er på forkant 

med eventuelle fratrædelser både i be-
styrelser og på trænerfronten. Ydermere 
synes jeg, at man skal konkretisere, hvad 
man søger frivillige til, og hvad opgaven 
omfatter. Altså hvem og hvad søger vi? 
Hvor lang tid tager opgaven. Hvem koor-
dinerer det fremadrettet. 

Jeg tror, at der er mange frivillige timer 
at hente i lokalsamfundet. Historikken 
viser desværre, at siger man ja, så hænger 
man på en langt større del, end aftalen gik 
på! Det er bekymrende og ikke i orden. 
Det må ikke være en blankocheck til for-
eningerne om fl ere timers arbejde eller en 
diffus aftale, hvor vi kvæler nye frivillige.

Sådan løses opgaven
Er man frivillig, hvis man får betaling for 
sin tid i foreningen? Tja, måske. Jeg ser på 
det med lidt andre øjne. Mine to drenge 
dyrker tilsammen sport cirka 500 timer 
om året. For at støtte dem og klubben, 
vælger jeg at lægge cirka 10 % af disse 
timer i frivilligt arbejde. Kunne man for-
vente, at andre gjorde det samme, så var 
opgaven løst. 

Jeg synes, det er fi nt, man får dækket 
lidt omkostninger for sit arbejde så som 
telefongodtgørelse, sportstøj med mere. 
Det skal dog ikke være det, som driver 
værket. Foreningerne lever af medlem-
mernes kontingent, af forældrenes hjælp 
til trænerjob, kørsel, bagning, oprydning, 
stå i boder med mere. Hvis vi skal ud i en 
betaling for disse ydelser, så eksisterer vi 
ikke længe. 

Man skal huske på, at vores børnebørn 

F
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Nærmere oplysninger og program vil komme på Vængerne´s 

hjemmeside www.vaengerne.dk 

a i a - n y t

også i fremtiden skal kunne dyrke sport. 
Så lær dit barn, at frivillighed giver an-
det end kroner! Oplevelsen af at 15 børn 
ser én som et forbillede. Den oplevelse 
er stor, når man er 16 år og træner børn 
på 10 år. Point til de unge, når de skal vi-
dere fra gymnasiet eller handelsskolen. 
Har man været frivillig leder, viser man 
omstillingsparathed, lederevner og meget 
mere. Det som erhvervslivet sukker efter. 

Så lad de unge mennesker få et frirum i 
deres forening og lad dem blive frivillige.

Der skal lyde en stor tak til alle de fri-
villige, som holder foreningen i gang – 
både bestyrelse, forældre, trænere  med 
flere. Uden jeres hjælp ville det være me-
get svært at udvikle foreningen.

Men vi kan altid bruge flere, så har du 
lyst til at give en hånd, så kontakt endelig 
Søren Gorming eller den enkelte afdeling.

Grundejerforeningen Vængerne afh ol-

der Sankt Hans fest for hele Tranbjerg 

torsdag den 23. juni - på festpladsen v/ 

Skovgårdsvænget 600.

Aft enens hoved underholdning bliver i 

John Mogensen look ved John Mogensen 

Live, hvor forsangeren har både John 

Mogensens look, stemme og karisma! – 

og et band der er en fl ok særdeles solide 

musikere. Der tilsammen genskaber den gode feststemning fra dengang. 

Så der kommer ”fut i fejemøget” og der bliver ”noget galt i Danmark”.

Reserver allerede nu denne aft en, hvor der er gratis adgang for 

alle.

Nærmere oplysninger og program vil komme på Vængerne´s 

hjemmeside www.vaengerne.dk 

Sankt Hans Fest 2016.
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Rummer din økonomi 
skjulte muligheder, er jeg 
ekspert i at afsløre dem…

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

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

Viby J 
Skanderborgvej 190 
70 33 33 33 
nordea.dk

Rasmus Pladsbjerg 
55468439 
Bankrådgiver

Gør det muligt

 
 
 

VI TA’R ORDENTLIG HÅND OM DIN BIL

AutoPartner

Solbjerg Biler
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REUSE

TAG HVAD DU KAN BRUGE
På REUSE kan du gratis hente 
ting, som andre ikke har brug 
for længere. På den måde får 
tingene nyt liv og undgår at 
blive til affald. Det er sund 
fornuft.

GIV HVAD DU HAR
REUSE er den gentænkte 
genbrugs station midt i Aarhus, 
hvor dit brugbare storskrald kan få 
nyt liv. Aflever selv ting og sager 
hos os eller få det afhentet via den 
kommunale storskraldsordning.

LIDT FOR GODT  
TIL AT BLIVE  
SMIDT UD..?
- GIV DET TIL REUSE I STEDET

Tranbjerg

Besøg REUSE på godsbanearealerne (Skovgårdsgade 5G, 8000 Århus C). 
Åbent alle dage 12-17.
Læs mere på www.reuseaarhus.dk og følg os på facebook/ReuseAarhus
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Østerby Mose er ét af kommunens 
udfl ugtssteder, og hvis fi nansieringen 
kommer på plads, bygger kommunen 
et handicapegnet shelter. Derudover 
opfordres du til at være med at få 
kortlagt byens små spisekamre.

Af Stina Christiansen

rkitektstuderende fra Aarhus Ar-
kitektskole har givet deres bud på, 

hvordan et handicapegnet shelter ved 
Østerby Mose kunne se ud. Og hvis Fri-
luftsrådet bevilger pengene til det, så bli-
ver shelteret senere en realitet. 
Shelteret skal ligge i nærheden af den ek-

Det grønne Tranbjerg

sisterende bålhytte, og der er også tale om 
at etablere et toilet dernede. 

- Vi har gennem fl ere år haft et sam-
arbejde med Arkitektskolen, hvor vi stil-
ler dem en konkret opgave, så de ved 
hvordan, det er at arbejde med en rigtig 
kunde. Mange af projekterne er små op-
gaver, som så måske kan realiseres, og 
Aarhus Kommune får et spændende kata-
log med bud på, hvordan noget kan se ud, 
når man tager sig tiden til at nytænke det, 
fortæller Pernille Thormann Villesen, som 
er projektleder på Smag på Aarhus.

De arkitektstuderende mødtes med 
fl ere unge med vidt forskellige handicaps 
for at kunne sætte sig ind i deres situation 
og behov, når man er ung og handicappet 

A
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og gerne vil ud i naturen på lige fod med 
ikke-handicappede.

Og det kom der så en række forslag ud 
af, hvor det ene er blevet valgt som det, 
man vil forsøge at gå videre med, hvis fi-
nansieringen kan falde på plads. 

Udflugtsområde
Østerby Mose er ét af ni udflugtsområ-
der, som Aarhus Kommune har fokus 
på. Blandt andet er Gerald Procter i gang 
med at arbejde med nogle af de pile-
træer, som alligevel skulle skæres ned. 
Indtil videre er det blevet til en smuk 
havfrue, som vi skrev om i sidste num-
mer af Tranbjerg Tidende, og med tiden 
skulle det gerne blive til flere spændende 
væsener i flere træer. Du kan læse mere 
om udflugtsstederne på Aarhus Kom-
munes hjemmeside på www.aarhus.dk/
udflugtssteder.

Byens spisekammer
Det nye skovstykke ved mosen er beriget 
med flere frugttræer. De står på højen ud 
mod vejen, og derudover er der brombær 
forskellige steder. Pernille Thormann Vil-
lesen fortæller, at der er planer om at kig-
ge på træerne til sommer og markere med 
skilte, hvor frugttræerne er, og hvad der 
generelt er af spiselige ting i området. 

Hun opfordrer til, at du henter app’en 
”Byhøst”. Med den kan man se, hvor der 
er ting i naturen, som man kan plukke 
og spise, og endnu mere vigtigt så kan 
du være med til at markere, hvor du fin-
der noget, som andre kunne have glæde 
af. Så lad os komme i gang med at vise, 
hvor der vokser hyld, brombær, mirabel-
ler, valnødder og hvad du ellers finder på 
din vej. 

I skrivende stund findes app’en kun 
til iPhone, men kommer snart også på 
Google Play.

Æbleplantage på Sletvej
Ved du eksempelvis, at der på Sletvej lig-
ger en æbleplantage, som du må gå ind og 
plukke i ganske gratis?

Æbleplantagen ligger mellem Tranbjerg 
Skov og Sletvej. Du kommer til æbleplan-
tagen fra Sletvej ad en lille grusvej, der 
fører ned til husene Sletvej 47-49. Der er 
parkering cirka 20 meter nede af grus-
vejen, lige inden grusvejen bliver privat. 
Æbleplantagen gemmer sig bag det leven-
de hegn.

Der er også brombær og hyld på stedet.
Og du må faktisk plukke frugt, bær og ur-
ter til privat forbrug på de offentlige area-
ler. I Jyske Lov fra 1241 står der, at du må 
plukke det, du kan have i din hat. Hvis du 
lige er kommet afsted hjemmefra uden 
din hat, kan du bruge en lille pose.

Fakta:
Smag på Aarhus
Smag på Aarhus er et 4-årigt projekt støttet af Nordea-
fonden og forankret i Center for Byens Anvendelse, 
Teknik og Miljø, Aarhus Kommune. Det er et ambitiøst 
natur- og madprojekt, hvor byens rum skal gentæn-
kes, så der bliver flere spiselige og sanselige miljøer i 
Aarhus. Århusianerne skal selv være med til at skabe 
og påvirke deres nære omgivelser med smukke træer, 
buske og planter, der er fulde af smag. Samtidig skal 
den spiselige natur formidles, så flere af byens borgere 
opdager det mangfoldige spisekammer, som naturen i 
og omkring Aarhus byder på. 
Læs mere om Smag på Aarhus på: 
 www.smagpaaaarhus.dk
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Empati, dialog, respekt og tillid

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

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

SUND MUND GIVER
LIVSKVALITET – HELE LIVET.

Tandlægerne Ryesgade er en moderne
og faglig ambitiøs klinik. Du møder et
veluddannet og engageret personale,
som deltager aktivt i videreuddannelse.
Sammen med dig finder vi den rigtige
behandling for dine tænder.

Ryesgade 29 1.sal  8000 Aarhus C · Tlf.: 86 12 40 12 · mail@tandlaegerneryesgade.dk · www.tandlaegerneryesgade.dk

MOTOR-DEPOTET A/S

Hasselager Allé 1
8260 Viby

Tlf. 86 28 24 00
www.motor-depotet.dk

MITSUBISHI
MOTORS
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Få en reminder
Tranbjerg Tidende vil gerne ha-
ve input til bladet fra forenin-
ger, klubber og andre i byen, så 
derfor tilbyder vi nu at sende 
en reminder ud til interesse-
rede, hvor vi minder om den 
kommende deadline for stof og 
annoncer til Tranbjerg Tidende.
Du kan komme med på vores 
mailingliste ved at sende en 
mail til os på reminder@tran-
bjergtidende.dk, så får du en 
”Husk det nu”-mail cirka to 
uger før deadline.

Aarhus Kommune har opført 
den længe ønskede buslomme, 
så trafiksikkerheden omkring 
skolen kan blive bedre. Bus-
lommen er placeret på Torve 
Allé lige foran Tranbjergskolen.
Det betyder, at alle skolebusser
får en aflæsningsplads der. 
Derved bliver der mindre trafik 
ved selve skolen, fortæller sko-
leleder Hanne Gammelgaard
Jensen i det ugentlige nyheds-
brev. 
Teknisk serviceleder Kjeld Graff

Buslomme på Torve Allé

fortæller, at der inden længe vil
ske en opstregning af parke-
ringspladserne på parkerings-
pladsen.

Aarhus Kommune udarbejdede
i 2011 en Skolevejsanalyse, hvor 
der blev kigget grundigt på 
Tranbjerg. Men Hanne Gam-
melgaard Jensen ved endnu
ikke, hvad der sker i den sam-
menhæng. 

Nyt lys over byen 
I alt er der blevet skiftet 1875 
gadelamper i Tranbjerg fra 
marts til maj. 
Du har formentlig opdaget, at 
der er kommet nye gadelamper 
over det hele. Aarhus Kommu-
ne har nemlig skiftet de gamle 
kviksølvlamper ud med nye 
energieffektive LED-lamper. 
Ikke alene pynter de i gadebil-
ledet. De pynter også på miljø-
regnskabet.
 - Aarhus Kommune har jo haft 
tradition for at slukke hver an-
den gadelampe om natten. 
Men det behøver vi ikke at gøre 
med de nye lamper. Her dæm-
per vi dem bare til 50%. Det 
betyder, at vi ikke får sorte hul-
ler, fortæller teamleder i Vej-
belysning og ITS, Peter Ryberg 
Neess. 
 - Dæmpningen er gavnlig for 
trafiksikkerheden og mere 
tryghedsskabende. Det betyder 
meget for ens sikkerhedsfø-
lelse, at man kan se ansigtet på 
den, man møder på gaden om 
natten. Derudover har det også 
en kriminalpræventiv effekt, at 
der eksempelvis ikke er huse, 
der ligger i mørke, siger Peter 
Ryberg Neess.
De nye lamper giver altså en 
klar miljømæssig gevinst, da de 
bruger væsentlig mindre strøm. 
Faktisk betaler besparelsen 
hele udskiftningen af de gamle 
lamper, hvor mange af dem har 
40-50 år på bagen. 
Vil du vide mere om den nye 
vejbelysning kan du tjekke 
kommunens hjemmeside på 
www.aarhus.dk/lys

Ny omdelingsdag af 
Tranbjerg Tidende
Vores omdeler har fortalt os, 
at Tranbjerg Tidende fremover 
vil blive omdelt senest fredag 
aften.
Vi er selvfølgelig kede af, at der 
igen er ændringer, og håber på 
din forståelse for det.
Hvis bladet mangler i postkas-
sen lørdag morgen, så kan du 
bestille et eksemplar på www.
tranbjergtidende.dk under 
menupunktet ”Udeblev bladet”. 
Så vil vi sørge for, at du får et 
eksemplar hurtigst muligt. 
Du kan også hente et eksem-
plar på Tranbjerg Bibliotek.
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Dahlgaard Haandvaerk ApS

md@dahlgaardhaandvaerk.dk

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.

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

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

Din lokale VVS-installatør i Tranbjerg
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Din lokale
glarmester
Hørning Glas

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

kommer  

overalt

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

www.hørn ingglas.dk

TS THOMAS SVENDSEN
AUTOREPARATION

Christian X’s vej 205
8270 Højbjerg

DER ER IKKE LANG VEJ TIL EN GOD MEKANIKER

 8629 4922

Helle Riising Bruhn

Din bedemand er en kvinde

Tlf. 8629 1243

Mød mig i Tranbjerg Centret 
Få udleveret ”Min sidste vilje” 
og pjecen ”Når nogen dør”
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1. Tranbjerg arbejder fortsat på deres 
store spændende projekt med et nyt 
klatretårn.

Af Bente Sejersen

årnet har et stort fokus på bæredyg-
tighed og genbrug, hvilket er både 

spændende og udfordrende. Hele vinteren 
har der været arbejdet med at fi nde ud af, 
hvordan man fi nder spændende materia-
ler, som passer til projektet, og hvordan 
man beregner på genbrugsmaterialer. Vi 
er ikke i mål, men vi har en del aftaler og 
er godt på vej med spændende løsninger.

Konstruktionen af tårnet kommer til at 
bestå af brugte lysmaster, som lige nu er 
ved at blive skiftet ud i Aarhus Nord. De 
skal skæres over og samles igen, så de bli-
ver højere og kan udgøre hjørnerne i tår-
net. Det betyder, at de både er konstruk-
tion, men samtidig vil man kunne klatre 
i dem. 

Vi arbejder med et uopvarmet rum, 
men for at det ikke bliver et koldt rum, 
så skal der være solfangere, som kan op-
varme et sandlag under bygningen, der 
vil kunne afgive varme til bygningen hele 
vinteren. Her har vi brug for rionet, sand 
og slanger, og håber at kunne fi nde noget, 
som er blevet i overskud fra andre byg-
geprojekter (som skulle have været smidt 
ud) eller noget, som har været brugt.

Selve facaden skal isoleres med gen-
brugsisolering. Her regner vi med at 
bruge rockwool eller glasuld, som egent-
lig skulle have været deponeret ved ned-
rivning af gamle bygninger. Vi har en af-

tale med P. Olesen om at aftage isolering 
fra en af deres nedbrydninger. Isolering 
i gulvet skal være fl amingo, og her skal 
vi i gang med at samle isolering, som 
kan granuleres ved at køre det igennem 
en fl ishugger. Det kan være indpakning 
fra hårde hvidevarer, IT-produkter og 
lignende.

En af vores store udfordringer lige nu 
er fundamentet. Beton er ikke specielt 
bæredygtigt, og vi ville derfor rigtig gerne 
arbejde med genbrugsbeton. Udfordrin-

Klatre- og aktivitetstårnet
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gen er at finde nogen, som ved, hvordan 
man gør, for knust beton bruges i dag 
ikke til nye fundamenter. Vi har overvejet 
andre typer fundamenter, men udfordrin-
gen er, at tårnet er meget højt, og vi skal 
være sikre på, at det bliver stående også i 
orkan.

At bygge med genbrugsmaterialer gør 
ikke tårnet billigere. Det kan godt være, 
at nogle materialer er gratis eller billigere, 
men udgifterne til for eksempel at lave 
de statiske beregninger er større end nor-
malt, og der skal bruges flere håndvær-
kertimer og flere frivillige, der selvfølgelig 
skal have forplejning.

Vi har fået et tilskud fra Aarhus Kom-
mune og en række mindre bidrag fra bå-
de private og fonde. Men det rækker ikke, 
så her i januar og februar holdt vi lop-
pemarked i loppehuset. Det var tre uger, 
hvor vi fik lært alt om, hvad der har en 

værdi, og hvad der ikke har. Kunderne 
stod i kø udenfor, når vi åbnede, og de 
løb ind for at få alt det bedste. Det var 
rigtig sjovt og en stor opgave, men der var 
rigtig mange hjælpere, og vi fik skaffet et 
stort tilskud til tårnet. 

Vi mangler fortsat penge til projektet, 
men vi har finansiering af konstruktio-
nen, så det hindrer ikke, at vi planlægger 
at gå i jorden til sommer. Har du lyst til 
at støtte tårnet, så kan det gøres via Better 
Now med skattefradrag (www.1tranbjerg.
dk  >klatretårn i toppen). Man kan også 
købe et firmasponsorat, hvor man får et 
arrangement, når tårnet er færdigt.

Vi har store forventninger, til hvad det 
færdige tårn skal kunne, og det udvikler 
sig hele tiden. Det bliver et tårn, som kan 
danne rammen om rigtig mange forskel-
lige aktiviteter med fokus på samarbejde 
og udfordringer. 
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    Murermester

Allan Lauridsen

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

Din bedemand
er en kvinde

Bilsyn
Søren Fanøe

PAVA Bilsyn Solbjerg
Solbjerg Hovedgade 21 · 8355 Solbjerg

Tlf. 20 18 54 19 · Solbjerg@pavabilsyn.dk
www.pavabilsyn.dk
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Tranbjerg vært for DM
De danske mesterskaber i krolf 2016 
afvikles i Tranbjerg.

ørdag den 28. maj afvikles de dan-
ske mesterskaber i krolf på området 

ved Grønløkkehallen. Det er Tranbjerg 
Krolf Klub, der står for det praktiske ar-
rangement sammen med DGI og Dansk 
Krolf Union, der som hovedarrangør står 
bag de årlige danske mesterskaber.  I år 
har man valgt at Tranbjerg med den loka-
le krolfklub lægger græs til mesterskabet, 
der tiltrækker deltagere fra hele landet. De 
lokale spillere vil naturligvis også forsøge 
at gøre sig gældende.

Der forventes op mod 300 krolfspillere 
til mesterskabet. Det kræver, at der etable-
res otte krolfbaner. De vil blive oprettet på 
græsarealerne bag Grønløkkehallen, der 
til daglig udgør træningsbaner. Krolfba-
nerne laves udelukkende til dette stævne. 

Da der ikke er mulighed for at etablere så 
mange baner på krolfklubbens normale 
spilleplads ved lokalcentret, har det været 
nødvendigt at fi nde en alternativ løsning.

Der er gode muligheder for interesse-
rede at kigge forbi og stifte kendskab med 
krolf – og at heppe på de lokale deltagere. 
Arrangementet begynder klokken 9 og 
forventes først afsluttet henad klokken 17. 
Hver deltager spiller indledningsvis fi re 
spil, og der afsluttes med semifi nale og fi -
nale. Der vil således være megen aktivitet 
på de otte baner hele dagen. For spillerne 
afsluttes dagen med fællesspisning i hallen.

I krolf fi ndes elementer fra såvel kroket 
og golf. Der anvendes køller og kugler, 
som kendes fra kroket, og der spilles på 
baner med 12 huller. Det gælder om, at 
komme igennem  en bane med det fær-
reste antal slag.

Krolfspillere fra hele landet mødes til DM I Tranbjerg
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Kirkegård
Tranbjerg Lokalhistoriske Samling

Af Lars Kjærsgaard Johansen

ange gårde er opkaldt efter deres ge-
ografi ske beliggenhed, eksempelvis 

Østergård, Vestergård og Skovgård. Derfor 
må en gård, der ligger lige ved siden af en 
kirke, hedde Kirkegård, og sådan én har 
der også været i Tranbjerg. Det var endda 
en af de gamle og markante gårde i sog-
net, både på grund af størrelsen, den cen-
trale placering og ikke mindst den slægt, 

der boede på gården. Fem generationer 
ejede gården fra slutningen af 1700-tallet 
til begyndelsen af 1960´erne, da Aarhus 
kommune købte den.

Efter midten af 1800-tallet engagerede 
gårdens ejere sig i det lokale og politiske 
liv, og de påtog sig også mange forskellige 
tillidshverv. Således var tre generationer 
i træk sognefogeder, og Kirkegård blev 
derfor i første halvdel af 1900-tallet også 
kaldt for Sognefogedgården. 

I begyndelsen af 1960´erne købte Aar-
hus kommune Kirkegård. Produktions-
bygningerne blev nedrevet, men hoved-
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bygningen blev bevaret og er siden 1971 
blevet brugt af FDF og FPF. Gårdens mar-
ker blev inddraget til Tranbjergs udvik-
ling; nogle områder blev brugt til anlæg-
gelsen af Omfartsvejen og udvidelsen af 
Landevejen, andre til opførelsen af par-
celhuse på Kirkevænget, og nogle til op-
førelsen af Tranbjerg Centret. Således fær-
des en stor del af Tranbjergs indbyggere i 
dag regelmæssigt på Kirkegårds tidligere 
marker.

Tiden indtil 1850
Tilbage i 1700-tallet var Kirkegård en af 
fire store gårde, der lå tæt på hinanden i 
Jegstrup, men som andre gårde i sognet 
var de fæstegårde under Moesgård gods, 
og det betød, at de skulle betale forskel-
lige afgifter til Moesgård, eksempelvis 
tiende, og udføre hoveriarbejde. Trods 
Stavnsbåndets ophævelse i 1788, fortsatte 
de fleste gårde i Tranbjerg sogn som fæ-
stegårde indtil cirka 1850. 

Efter udskiftningen i slutningen af 
1700-tallet blev Kirkegård flyttet til pla-
ceringen tæt på kirken, og i kirkebogen 
nævnes navnet Kirkegård første gang i 
1794. På det tidspunkt boede Kirsten Ot-
tesdatter og hendes anden mand Knud 
Sørensen på Kirkegård, men efter man-
dens død i 1801 sørgede hustruen for, at 
hendes to sønner hver overtog halvdelen 
af gården, således at den ene kunne bygge 
en helt ny gård på den anden side af Lan-
devejen. Den fik navnet Søndergård og 
eksisterede indtil slutningen af 1950´erne.  
Den anden søn, Jacob Sørensen, drev Kir-
kegård indtil han døde i 1850, da hans 
yngste søn Knud Jacobsen overtog gården.

1850-1930
Knud Jacobsen frikøbte i 1850 Kirkegård 

fra Moesgård og blev dermed den første 
selvejer på slægtsgården. Han var åben-
bart en dygtig og driftig landmand, og 
han købte i løbet af 1860´erne cirka 30 
tønder land til gården, således at marker-
ne strakte sig på østsiden af Landevejen 
fra det nuværende Tingskov Alle i syd til 
Ellemosevej mod nord. Mod øst afgræn-
sedes markerne af de nutidige veje Kirke-
vænget og Trankærgårdsvej.

Ved siden af den store bedrift brugte 
Knud Jacobsen også en del tid på lokale 
og politiske hverv. Han blev således den 
første sognefoged på Kirkegård, da han i 
1860´erne blev udpeget til jobbet, som in-
debar nogle politimæssige opgaver i sog-
net, og derudover var sognefogeden også 
pantefoged og lægdsmand. Senere blev 
Knud Jacobsen medlem af amtsrådet og 
sognerådet, så han oplevede på nærmeste 
hold nogle af de store beslutninger, der 
forandrede Tranbjerg i de sidste årtier af 
1800-tallet. 

Knud Jacobsen døde i 1898, men to 
år tidligere havde han overdraget gården 
til sønnen Søren Knudsen. På det tids-
punkt var der ansat tre karle og to piger 
på gården, og gården var på cirka 80 tøn-
der land. Søren Knudsen solgte i begyn-
delsen af 1900-tallet flere grunde langs 
Landevejen i Tranbjerg, den nuværende 
Tranbjerg Hovedgade. I 1910 byggede 
han et nyt stuehus og et fodermesterhus. 
Stuehuset er bevaret, mens fodermester-
huset blev nedrevet i 1960´erne. Det var 
placeret, hvor tunnelen under Landevejen 
senere blev anlagt. I 1920 byggede Søren 
Knudsen et aftægtshus på den nuværende 
adresse Tranbjerg Hovedgade 53.

Også Søren Knudsen fik en del tillids-
hverv, men han blev især kendt og respek-
teret for jobbet som sognefoged, som han 
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havde i mange år. I sit første ægteskab fik 
han datteren Kirstine, men hustruen døde 
kort efter fødslen, og et par år senere gif-
tede han sig med Ane Katrine Sørensen. I 
1920 blev datteren gift med Niels Kristian 
Nielsen fra Solbjerg, og de overtog samme 
år forpagtningen af Kirkegård, mens Sø-
ren Knudsen og hustruen flyttede til af-
tægtsboligen i Tranbjerg. 

1930-1964
Søren Knudsen døde i 1930, og derefter 
overtog Kirstine og Niels Kristian Niel-
sen Kirkegård. Allerede i 1934 blev Niels 
Kristian sognefoged, og dermed blev han 
den tredje generation i træk, der varetog 
jobbet, som han beholdt i mange år. Han 
påtog sig også mange andre tillidshverv, 
eksempelvis var han bestyrelsesmedlem 
i Odder Andelssvineslagteri og Aarhus 
Amtstidende, og han var revisor i Tran-
bjerg brugsforening. Også politisk engage-
rede han sig som medlem af Holme-Tran-
bjerg sogneråd fra 1943 til 1950, hvor han 
selvfølgelig var valgt for Venstre.

Også Niels Kristian Nielsen solgte et 
par grunde ved landevejen og omkring 
1950 en større grund nord for kirken, 
som blev indrettet til et sportsanlæg. Det 
lå, hvor Tranbjerg Lokalcenter ligger i dag. 
Da Niels Kristian blev 60 år i 1953, valgte 
han at trappe ned, og sønnen Vagn og 
svigerdatteren Kathrine forpagtede går-
den, og det fortsatte de med efter Niels 
Kristians pludselige død i 1958. Aarhus 
kommune købte Kirkegård den 1. maj 
1961, men Vagn kunne fortsætte som for-
pagter indtil slutningen af 1964. Dermed 
var det slut for slægtens næsten 175-årige 
tilhørsforhold til Kirkegård. Vagn og Ka-
thrine havde på det tidspunkt købt en ny 
gård i Monbjerg ved Østbirk. Kathrine 

Nielsen skrev i 1997 en historieopgave på 
VUC Aarhus om ”Slægtslinien fra Kirke-
gård i Tranbjerg 1791-1961”, og mange 
oplysninger i denne artikel stammer fra 
opgaven.

Kirkegård efter 1964
Få år efter kommunen havde overtaget 
gården, var alle bygninger på nær stue-
huset revet ned. I nogle år blev stuehuset 
brugt til bibliotek, indtil det nye bibliotek 
blev indviet i begyndelsen af 1970´erne. 
Der var også skoletandklinik i bygningen, 
indtil den nye Tranbjerg Skole blev taget 
i brug i 1969-1970. Første sal blev benyt-
tet af FDF og FPF, som efter 1971 har haft 
hele bygningen.

Markerne blev som nævnt inddraget 
til vejudvidelser, parcelhusbyggeri på Kir-
kevænget, udvidelse af kirkegården samt 
byggeriet af Tranbjerg Centret og Sogne-
gården. Kirkegård har dermed to gange 
været medvirkende til, at Tranbjerg kunne 
udvides og moderniseres: Første gang ved 
anlæggelsen af Odder-banen og opførel-
sen af stationsbyen, og anden gang ved 
den storstilede udvikling, der fandt sted 
efter 1965. 

Slægtens familiegravsted er blevet ned-
lagt, men gravstenene for de sidste tre ge-
nerationer er bevaret og er opstillet ved 
kirkegårdsmuren i hjørnet, der vender 
over mod Kirkegårds stuehus. Kirstine og 
Niels Kristians gravsten er blevet fredet.
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Vidunder Knolden
Blomster og Brugskunstforretningen hvor æstetik, etik og personlig betjening  

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

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

i alle prisklasser.

Ved dødsfald ring 
tlf. 86 29 12 43

Helle og Henrik Riising 
Tranbjerg Centret Syd

Kirketorvet 6-8
8310 Tranbjerg

Bedemand Riising

www.riising.dk

Få gratis tilsendt 
”Min sidste vilje”
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Kirke
og
Sogn

Pinsegudstjeneste  

i Hørhaven

2. pinsedag  

den 16. maj kl. 11.00

Se side 9Sognegårdsjubilæum
Se side 11

Tranbjerg Kirke  
lukket i juni måned
Se side 7

Dåbsjubilæum
Se side 5
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 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 jor-
demoderens anmeldelse til kirkekonto-
ret. En forældreanmeldelse er altså kun 
nødvendig, hvis ingen jordemoder har 
medvirket ved fødslen. 
Ugifte forældre har mulighed for at få 
faderskabet registreret i 14 dage fra bar-
nets fødsel ved at indgive en omsorgs- og 
ansvarserklæring til kirkekontoret – det 
medfører fælles forældremyndighed. 
Afgives digitalt på www.borger.dk.

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

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

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

Kirkelige handlinger 
Dåb, bryllup, velsignelse samt bisættelse/
begravelse aftales med kirkekontoret, der 
formidler kontakt til præsten.
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 Gudstjenester
Søndag d. 8. maj (6. s. e. påske) 
10.00: Anja Stokholm

Tirsdag d. 10. maj 
10.00: Andagt

Søndag d. 15. maj (Pinsedag) 
10.00: David Kessel

Mandag d. 16. maj (2. pinsedag) 
11.00:  Friluftsgudstjeneste  

i Hørhaven v/provstiets 
 præster

Søndag d. 22. maj (Trinitatis) 
10.00: Anja Stokholm

Tirsdag d. 24. maj 
10.00: Andagt

Søndag d. 29. maj (1. s. e. trinitatis) 
10.00: Anette Brøndum 
11.30:  Familiegudstjeneste m/dåbs-

jubilæum.  
Anette Brøndum

Søndag d. 5. juni i Lyseng Kirke 
(2. s. e. trinitatis) 
10.00: David Kessel

Søndag d. 12. juni i Lyseng Kirke 
(3. s. e. trinitatis) 
10.00: Anja Stokholm 
11.30:  Dåbsgudstjeneste.  

Anja Stokholm

Plejehjemsgudstjenester:

Onsdag d. 25. maj  
Lokalcenter Tranbjerg
14.00: Anja Stokholm

Onsdag d. 1. juni 
Aarhus Friplejehjem
10.30: Anette Brøndum

Nicolai
Tjenesten

SC
T

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

70 120 110
Sct. Nicolai Tjenestens medarbejdere
har tavshedspligt

føres ikke journaler eller kartoteker
kan henvende sig

Sct. Nicolai Tjenesten er et tilbud fra
Folkekirken

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

David Kessel

Betingelsesløs  
kærlighed
Det er vidunderligt at møde uforbehol-
den kærlighed – især, når man ikke for-
venter den. 

Fra en eller anden sammenhæng ken-
der vi det alle; at være uden for fæl-
lesskabet, at stå og kigge fra siden og 
tænke: vi vil også gerne være med. Men 
det er vi ikke altid, og det kan der være 
mange grunde til. Som barn oplever 
man det nogle gange på en meget di-
rekte og hård måde: man spørger, om 
man må få lov til at være med i en leg, 
men får at vide, at det må man ikke, for 
man er ikke en del af vennekredsen, el-
ler fordi de andre børn den dag synes, 
man er dum. Måske er det nogle gan-
ge bare en magtdemonstration: Vi har 
magten til at udelukke dig – og denne 
magt har vi tænkt os at bruge i dag, så 
du ikke glemmer vores magt. Børn kan 
være grusomme.

Men selvfølgelig kan man også som 
voksen opleve den slags. F.eks. når man 
som tilflytter kommer ind i et landsby-
samfund. Der kan gå lang tid, indtil man 
er accepteret. På en ny arbejdsplads kan 
vi måske også mærke, at folk udelukker 

en. ”Vi har det så hyggeligt som kolle-
ger. Det skal han ikke ødelægge.”

Men heldigvis findes der også den om-
vendte oplevelse. Man har en forvent-
ning om, at man nok ikke har en chance 
for at blive en del af et fællesskab, men 
så er der nogle, der åbner op, tager 
imod en, lukker en ind.

Det sidstnævnte kan være en utro-
lig rar følelse. Man kommer som den 
fremmede, den, der kommer udefra 
og derfor nok også skal nøjes med at 
være udenfor og erfarer, at man møder  
mennesker, der gerne vil gøre en til en 
del af fællesskabet – uden forbehold. 
Som f.eks. når man som barn skifter 
skole, kommer i en ny klasse – og så er 
der nogle børn, der tager imod en, ta-
ger en med i legen i skolegården. Eller 
måske er det også sådan, når man flytter 
på plejehjem. Man er ny, og der er sik-
kert et fællesskab af mennesker, der har 
kendt hinanden i nogle år, måske endda 
fra tiden før man kom på plejehjem-
met – og  alligevel bliver man taget godt  
imod som den nye. Det er sikkert noget, 
der kan gøre overgangen til den nye 
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situation og de nye omgivelser nem-
mere.

Jesu budskab er, at vi i Gud møder 
uforbeholden kærlighed. Det er med 
syndere og toldere, han har fællesskab, 
og for de mennesker, der møder ham 
og erfarer, at han ikke afviser dem, at 
han ikke stiller nogle betingelser for  
at lukke dem ind i kredsen af Guds  
elskede børn, er dette møde livsfor-
andrende.

Vi kender det anderledes. ”Du må ger-
ne være med – men først skal du vise os, 
at du fortjener det.” Sådan er det ofte. 
Vi skal normalt gøre os fortjent til ven-
skab, fællesskab, kærlighed. Og vi giver 
heller ikke bare kærlighed. Vi giver kær-
lighed for at få noget tilbage. 

Derfor er budskabet om den Gud, der 
giver sig betingelsesløst hen til os for 
mange mennesker livsforandrende. Må-
ske er det svært at møde uforbeholden 
kærlighed i vores verden. Men fælles-
skab med Gud forudsætter intet. Eller 
konkret: Vi kan altid, i alle situationer i 
vores liv, henvende os til Gud – uden 
at bekymre os over, om vi har gjort os 
fortjent til at han lytter til os. Vi kan altid 
stole på, at vi er velkomne hos ham med 
vores bekymringer, med vores taknem-
melighed, med det, vi frygter og det, 
der gør os glad.

For i sin søn har han vist os, at Guds kær-
lighed er betingelsesløs, uforbeholden 
– og dermed kan Guds kærlighed være 
livsforandrende, frigørende, så vi selv 
kan være uforbeholdne i mødet med 
vores medmenneske. 

Dåbsjubilæum
I forbindelse med familiegudstjenesten 
søndag den 29. maj kl. 11.30 fejrer vi 
dåbsjubilæum for alle børn, der blev døbt 
i 2011.

Efter gudstjenesten går vi over i Sogne-
gården og får lidt godt at spise, og jubi-
larerne får overrakt en lille jubilæums-
gave fra kirken.
Børn, der blev døbt i Tranbjerg Kirke i 
2011, modtager en personlig invitation 
med posten.
Børn, der er døbt i andre kirker samme 
år, er naturligvis også meget velkomne 
som jubilarer.
Tilmelding til Kirkekontoret senest ons-
dag d. 25. maj på 86 29 57 33 eller på 
 tranbjergkirke.dk.
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Sognekalender

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

www.tranbjergkirke.dk

Onsdag d. 11. maj
9.30: Onsdagsforum - udflugt

Onsdag d. 18. maj
19.00: Menighedsrådsmøde

Torsdag d. 19. maj
19.30: Møde for frivillige

Onsdag d. 25. maj
19.30:  Sogneaften  

– sognegårdsjubilæum 

Onsdag d. 8. juni
19.00: Menighedsrådsmøde

Morgenandagt
Hver anden tirsdag kl. 10.00 er der 
mulighed for at være med til at synge, 
høre musik og læsninger og stilhed til 
eftertanke eller en bøn. 
Det tager ca. 20 minutter og er en god 
mulighed for at få en pause i hverda-
gen med fokus på noget andet end alt 
det, der ellers fylder.

Datoerne i maj er:

10. maj og 24. maj

I juni er kirken lukket pga. kalkning. 
Morgenandagterne fortsætter efter 
sommerferien.
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Aften for frivillige
torsdag d. 19. maj kl. 19.30

Prøv noget nyt  
– bliv frivillige i Tranbjerg Kirke!
Vi mødes og drøfter det frivillige ar-
bejde, som udgår fra kirken, hvad vi 
har gang i, og om der er nye opgaver. 
Vi planlægger næste sæson, så husk 
kalenderen.
Kunne du tænke dig at være med i et 
godt fællesskab, og vil du gerne høre 
lidt mere, så mød op til inspirations- 
og hygge aften.
Menighedsrådet vil gerne sige en stor 
tak til de frivillige bl.a. med en lille for-
friskning.
Tilmelding senest tirsdag 17. maj til 
kirkekontoret på 86 29 57 33 eller på 
tranbjergkirke.dk.

Tranbjerg Kirke  
lukkes i juni måned
Kirken blev sidst kalket indvendig i 
1998, og nu trænger den til at blive 
frisket op igen.

Arbejdet vil blive udført i perioden 30. 
maj 2016–1. juli 2016 begge dage inkl., 
og kirken bliver derfor lukket.

Holme menighedsråd har været så 
venlige at stille Lyseng Kirke til rådig-
hed for os i perioden.
Det betyder, at alle gudstjenester  
og kirkelige handlinger vil foregå i 
 Lyseng Kirke, Bushøjvej 188, 8270 Høj-
bjerg.
Vores eget personale følger selvføl-
gelig med til Lyseng, så man møder 
kendte ansigter.
Alle henvendelser om kirkelige hand-
linger i ovennævnte tidsrum skal ske 
til Tranbjerg kirkekontor.

Tranbjerg menighedsråd
Ann-Lisbeth Frandsen
kirkeværge

Vores smukke kirke skal ikke ende sådan  
igen ...



KIRKE OG SOGN8

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 efter-
middagskaffe og kage. 

Tilmelding til Kirkekontoret 86 29 57 33/
www.tranbjergkirke.dk senest fredag d. 
29. april.

O N S D A G S

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

Onsdag den 11. maj kl. 9.30

Tranbjerg Kirke på 

facebook
Følg linket fra  
hjemmesiden 
www.tranbjergkirke.dk

Folkekirkesamvirket 
i Aarhus 
– en tråd i dit netværk

Aflastningstjeneste

Sorggruppe for børn og unge

Sorggruppe for voksne

Det er gratis at benytte Folkekirkesam-
virkets tilbud.

Ret henvendelse til sekretariatet på tlf. 
24 815 817 eller hent flere  
oplysninger på

www.folkekirkesamvirket.dk



Pinsegudstjeneste i Hørhaven
2. pinsedag den 16. maj kl. 11.00

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

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

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

Vi glæder os til at se jer alle!

Mange hilsner 

Aarhus Søndre Provsti



Med venlig hilsen og på gensyn 

Senior pigerne 

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 

Nu har vi snart sommer 
derfor har vi allerede nu sommertøjet 

på hylderne, og der er en masse smart at 
vælge imellem, og alt er vasket og strøget. 

 
Kom og gør en god handel i 

Shop-Amok 
 

T-shirts korte ærmer: 5 kr. 
Shorts fra: 5 kr. 

Plus meget, meget mere og 
det hele til foræringspriser 

Shop-Amok 

Genbrugs børnetøj 0 - 10 år 
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Det skal fejres, at vi nu har haft vores 
dejlige sognegård i 35 år.

Aftenen vil blive markeret og festlig-
holdt som en sogneaften den 25. maj 
kl. 19.30 med fællessang og musik i 
Sognegården.
Vores tidligere sognepræst og provst 
Marie Andreasson vil komme og for-
tælle lidt fra dengang.

Hele sognets hus.
Ordet sogn kommer af udsagnsor-
det at søge. I ordbog over det dan-
ske sprog står der, at ordet sogn har 
grundbetydningen: stedligt områdes 
befolkning, der søger til et vist fælles 
samlingssted (kirke eller muligvis 
ting). Et sogn er altså oprindeligt ikke 
en geografisk enhed. Det, der gør et 
sogn til et sogn, er, at befolkningen 
har et fælles sted at søge hen.
I over 800 år har befolkningen i Tran-
bjerg udgjort et sogn, fordi man har 
det fælles samlingssted Kirken, som 
alle søgte til i lyst og nød.

Sognegårdsjubilæum 25. maj

Menighedsrådet vil gerne invitere 
til en festlig aften og være vært 
ved et traktement. 

Kom og vær med.

Vel mødt til en festlig jubilæums-
aften.

Tranbjerg Menighedsråd

‘‘

”

For 35 år siden skrev sognepræst 
 Marie Andreasson følgende:
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ALTID
GLÆDE

noget at

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

BAGERUDSALG HAR ÅBNET ALLE 
DAGE FRA KL 6:30

 TLF. 8733 6500

Altid 500 varer 
 til fast lavpris ]]

- SE DE MANGE GODE TILBUD I KVICKLY AVISEN


