TIDENDE

Undgå indbrud
Få nogle gode råd fra det Kriminalpræventive Råd, omkring
sikring af dit hjem når du er
ude at rejse, og hjemmet står
tomt.
Få mere at vide på side 39.

40.000 kr. til en ny
legeplads
Børnene på Tranbjergskolen
havde lagt hovederne i blød
for at ﬁnde kreative måder til
at få samlet penge ind til at få
frisket legearealerne i skolegården op. Læs mere på side 18.

Bliv set!

Lastbil i skolegården
små elever satte sig bag rattet i en lastbil for at se,
D ehvor
svært det kan være at se. Der var nemlig højresvingsulykker på skoleskemaet. Læs mere på side 22.
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redaktionens røst …

Visioner for vores by?
Jeg havde glædet mig til at komme til mødet i Sognegården
med borgmester Jacob Bundsgaard, som Socialdemokraterne i Tranbjerg havde arrangeret. Jeg så frem til at høre visionerne, idéerne og få plantet nogle idéer hos byens borgmester, som vi måske kan arbejde videre med.
Der var bare desværre ingen af byens ildsjæle og aktive
mødt op. Der var ikke nogen, der talte de unges sag for at få
spændene aktiviteter til byen. Der var ikke nogen, der kæmpede for gode muligheder til at dyrke sport eller ønsker om
noget vildt og anderledes.
Det var ærgerligt, at vi havde taletid foran borgmesteren, og
at emnet var visionerne og drømmene for Tranbjerg, og ingen kom med noget.
Måske har vi det hele her og mangler ikke noget.. Måske er
det i virkeligheden et udtryk for, at alt er, som det skal være,
og ingen ønsker sig mere.
Men kan det virkelig passe? Jeg synes ikke, at det er det indtryk, jeg får, når jeg besøger Facebooksiden Borgere i Tranbjerg. Eller er det fordi, vi ikke mener, at det hører hjemme
på borgmester- eller lokal byrådskandidat-niveau? Fikser vi
bare tingene selv – eller glemmer vi at tænke ud af boksen
og nogle år frem, så vores by kan blive ved med at være en
spændende plet på det århusianske landkort.
Jeg håber, at de kreative og ildsjælene bare ikke lige havde
set mødet og sidder og har en masse idéer, som vi kommer
til at høre meget mere om i den kommende tid. Lad os endelig høre her i bladet, hvis du sidder og brænder inde med
noget.
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næste nummer
I bladet optages gratis læserbreve og redaktionelt stof, som ikke
har karakter af at være annonce. Redaktionen forbeholder sig ret
til at afgøre, hvad der betragtes som annoncelignende indlæg.
Er der tvivlsspørgsmål, kontakt da venligst redaktionen.
Indlæg, artikler, billeder, annoncer mm. til næste nummer skal
aﬂeveres til: stof@tranbjergtidende.dk senest den 7. juli,
udgivelsesdatoen er den 5. august.
Tryk:
LaserTryk
Oplag:
4.500

34/2 %&4%2302'3%, 0± !,,% "/,)'490%2

34!24 $)4 "/,)'3!,'
MED EN '2!4)3 %$# SALGSVURDERING

+RE BOLIGEJER
Går du i salgstanker, så er nu et rigtig godt
tidspunkt at kontakte os, eller en af vores andre
dygtige kollegaer, for en helt uforpligtende og
GRATIS salgsvurdering!
Efter en fantastisk 2016-salgsstart har vi
dog stadig mange købere, som søger deres
drømmebolig - og måske har du netop den
bolig de drømmer om?
6I KAN TILBYDE DIG
s %N SKARP PRIS PÍ SALR OG MARKEDSFRING
s %T STORT OG MANGEÍRIGT lokalkendskab
s %N høj kundetilfredshed
s Danmarks største køberkartotek
s $ANMARKS STRSTE BOLIGSITE FOR  ÍR I TRK
Snyd derfor ikke dig selv og din bolig, for en
gratis salgsvurdering fra os.
Venlig hilsen
3REN *USTESEN  4OM (OLST
%$# !2/3 Indehavere

Kontakt os
på tlf. 86 72 00 88
eller tlf. 86 11 88 44
P.s. Vidste du at EDC er Danmarks
største ejendomsmæglerkæde?

AROS
4RANBJERG (OVEDGADE  s  4RANBJERG s  EDCDK s 4LF    
6IBY 2INGVEJ  s  6IBY * s  EDCDK s 4LF    
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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

Strikkeklubben

Samler du på noget – og er det noget, du gerne vil vise frem, og som du tror, andre vil have glæde af at se?
Vil du gerne udstille i bibliotekets montre?
Kom op og snak med os eller send en mail:
tranbjergbibliotek@tranbjerg.dk

Strikkeklubben holder ferie i juli og august,
men er tilbage igen den 1. september.
Og den 6.oktober kommer Anne-Grethe Rasmussen fra Togostrik og fortæller om at strikke med blandt andet garn af hundehår.
Sæt kryds i kalenderen – alle er velkomne.

Husk lige passet

Astrid Lindgrens liv

Hvis du skal til udlandet i ferien, er det
en god ide at få tjekket dit pas nu.
Og har du glemt at forny det, kan det stadig
nås. Du kan bestille dit pas på Tranbjerg
Bibliotek i den betjente åbningstid.
På borger.dk kan du læse om priser og regler
for pas.

Tranbjerg får den 20. september besøg
af Jens Andersen, som har skrevet bogen
’Denne dag, et liv’ om Astrid Lindgren.
Vi skal høre om forfatterens kampe, nederlag
og sejre, drømme og depressioner.

Sommerbogen 2016
Sommerbogen er de danske bibliotekers
fælles læselystkampagne og er for alle
børn fra 7 – 14 år.
For at være med i hovedkonkurrencen skal
man anmelde mindst tre bøger på biblio.dk
Det er både muligt at skrive anmeldelser
og at lave videoanmeldelser.
Du må også gerne aﬂevere din boganmeldelse
her på biblioteket.
Der bliver trukket en vinder hver dag, og
der er også mulighed for at vinde en af
hovedpræmierne – nemlig en iPad mini.

Adresse
Tranbjerg Bibliotek
Kirketorvet 6
8310 Tranbjerg J
Tlf: 8940 9500
E-mail: tranbjergbibliotek@aarhus.dk
Internetadresse:
www.aakb.dk/tranbjerg
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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.
Simon Hvid Svensson
55 46 84 39
Bankrådgiver

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

Gør det muligt
Viby afdeling
Skanderborgvej 190
8260 Viby
nordea.dk
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VI TA’R ORDENTLIG HÅND OM DIN BIL
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Brugerrådet minder om vigtige datoer:
Husk:
11-08-2016 Markedsdag
Se nærmere beskrivelse her i bladet, og på hjemmesiden
www.tranentranbjerg.dk.
OBS!!!
Husk at bestille stadeplads til markedsdagen den 11. august 2016.
Stadepladsen er 140 x 80 cm.
Tidspunkt: åben fra kl. 11.00 til
16.00.
Hver stadeplads koster kr. 75,00.
Bestilling modtages af Birte Lindhardt på telefon 23 11 82 24.

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

Andre arrangementer:
25. 08. 2016 Samsøudﬂugt.
09. 09. 2016 Fredagscafe.
25. 09. 2016 Søndagsbanko for alle aldre kl. 13.00, dørene åbnes kl. 12.15.
30. 09. 2016 Filmeftermiddag i
Pyramidesalen, starter kl. 14.00.

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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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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B r u ge r r å d e t

MARKEDSDAG
torsdag 11. august kl. 10-14

Atter i år holdes der markedsdag på Tranbjerg Lokalcenter.
Kom og gør en god handel, eller få et godt tip.
Der er salg af Tupperware, smykker, tøj, strikvarer, porcelænsmaling og meget mere.
Der kan købes stadeplads til julemarkedet, den koster kr. 75,Der er opvisning af senior danserne kl. 11.00
Caféen sælger små lune retter til kr. 25,1 kop kaffe med dagens kage kr. 15,-.

HUSK det er sidste frist for at betale ”Samsø turen”.
Der er også indskrivning til efterårets aktiviteter på Lokalcentret.
Mød op og vær med til at gøre dagen festlig.

FLAGGAVE
Brugerrådet har søgt om en ny fane og stormvimpel ved Danmarks-Samfundet
til Tranbjerg Lokalcenter.
Det er glædeligt at kunne fortælle, at denne ansøgning er bevilget, og disse
bliver skænket til brugerrådet ved Flagets Fest ”Valdemarsdag” 15. juni 2016.
Flag og vimpel vil blive overrakt til Tranbjerg Lokalcenter
på Markedsdagen torsdag den 11. august kl. 14.15
af Peter Sørensen fra Danmarks-Samfundet ved et festligt indsalg.
9LKnEHUDWVHULJWLJPDQJH7UDQEMHUJERUJHUHYHGÀDJVWDQJHQ
Brugerrådet vil servere et glas vin og kransekage efter overrækkelsen.
Brugerrådet
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Placeringen af Bering-Bedervejen
afgjort?
Af Jørgen Dahlgaard, Sekretær i Tranbjerg
Fællesråd
vejprojekter er lang tid under
N ogle
undervejs, og nu er der et nyt kapitel
på vej i føljetonen om Bering-Bedervejen.
Et væsentligt kapitel endda – nemlig om
fastlæggelse af vejens placering i området
mellem Tranbjerg og Solbjerg.
Tre linjeføringer har været i spil i den
seneste undersøgelse af projektet. Og rigtig mange borgere er kommet med kommentarer vedrørende projektet, hvilket
nok bunder i, at mange grundejere bliver
berørt af linjeføringerne. Derfor har de
fem fællesråd i Aarhus Syd presset på for
at få byrådet til at træffe en endelig beslutning angående vejens linjeføring. Alt
for mange grundejere har levet i uvished i
alt for lang tid.
Traﬁk og Veje anbefaler igen den nordlige
linjeføring (A)
I pressemeddelelse skriver kommunen:
”Der peges på den nordlige linjeføring,
fordi den bedst opfylder de formål, som
vejen er tiltænkt. Det drejer sig dels om at
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fuldende den tredje ringforbindelse rundt
om Aarhus sammen med E45 og Djurslandsmotor-vejen, dels aﬂaste en række
små traﬁkveje i den sydlige del af byen, og
dels vil den give en god forbindelse mellem nuværende og fremtidige byområder i
den sydlige del af byen så som Tranbjerg,
Mårslet, Kolt og Beder-Malling.”
Desuden fremhæver embedsmændene
i indstillingen, at tilslutningsvejen til Obstrupvej også bør laves.
Og rådmand Würtz siger: ”Det er
klart, at for nogle borgere betyder denne
linjeføring, at de kan se frem til at få en
vej tæt på deres bolig. Men sådan vil det
være, uanset hvilken linjeføring vi vælger. Med den nordlige linje sikrer vi en
linjeføring, som i høj grad aﬂaster små og
belastede veje i området. Det er den linjeføring, som ﬂest vil benytte, og som samtidig lokalt vil forbedre traﬁkbetjeningen
af Tranbjerg og Mårslet markant.”
Og Magistraten har tirsdag den 17.
maj tiltrådt denne indstilling. Så nu tyder
alt på, at det også bliver det, som byrådet
beslutter. I første omgang er sagen sat på
dagsordenen til byrådsmødet den 25. maj,

fællesrådet

og den ryger sandsynligvis en tur tilbage
omkring Teknisk Udvalg igen. Jo – den
kommunale beslutningsproces er kringlet.
Så når du læser dette, bør du gå på www.
aarhus.dk/bering-beder og se status - eller
på Tranbjerg.dk
Det videre forløb
Byrådet vedtager kommuneplantillæg nr.
43 med en sammenfattende redegørelse
for linjeføring A med tilvalg af tilslutning
til Obstrupvej, en forlængelse til Beder
Landevej og stianlæg. Der er desuden udarbejdet et udkast til VVM-tilladelse, der
først udstedes senere. Kommuneplantillægget indeholder en arealreservation til
vejen.
På kort sigt betyder det, at de berørte
grundejere bedre kan planlægge fremtiden og kommunen kan opkøbe de ejendomme, som bliver mest berørt, sådan
som jeg har forstået det.

Nye stier og sikring mod støjgener
I stedet for at lave cykelstier langs med
den nye vej, er det planen at udbygge stisystemet mellem byerne i Aarhus syd. Det
er noget, som vi i fællesrådet vil følge tæt.
Vejen skal ikke dele området i to dele. Cykellister og fodgængere skal også kunne
færdes sikkert og gerne på et nyt udvidet
stisystem. Og vi vil gøre, hvad vi kan for
at få den bedst mulige støjsikring i Tranbjerg Syd mod den nye vej – både hvad
angår virkning, og hvad angår udseende.
Selvom vejen er rykket lidt mod syd, skal
der støjsikres. Det er et lovkrav ved anlæg
af nye veje. Og det bliver nok med støjvolde i dette tilfælde.
Men hvornår vejen kommer, er der ingen som ved endnu. P.t. sparer kommunen 15 millioner kroner op om året, men
da vejen koster omkring 450 millioner for
de 12 kilometer, så har det lange udsigter.
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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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landslejr

11.000 skal lege med FDF Tranbjerg
FDF Tranbjergs ældste grupper tager
på lejr til juli. De skal sammen med
11.000 andre FDF’ere lege, bo i telt og
lave mad på bål i ti dage.
DF holder en stor landslejr hvert 5.
år på deres lejrgrund ”Sletten” ved
Himmelbjerget. Samme sted afholdes i
øvrigt årligt konﬁrmand-weekend for alle
Tranbjergs konﬁrmander, hvor konﬁrmanderne kan prøve Slettens muligheder
indenfor udendørsaktiviteter og fællesskabet omkring FDF.
På landslejren skal holdet fra Tranbjerg
ikke bare selv afsted, men har inviteret 25
deltagere fra en venskabsgruppe i Edinburgh, Skotland. Deltagerne fra Skotland
bor et par dage inden i FDF’s kredshus
”Knuden” bag kirken, og skal på ture med
deltagerne fra Tranbjerg.
Dronning Margrethe og DR’s SommerSummarum kommer i øvrigt også forbi
lejren. Landslejren og DR har lavet aftale
om, at der mandag til fredag i morgen-

F

timerne sendes fra landslejren, når børneprogrammet SommerSummarum går
over skærmen. Dronning Margethe deltager dog kun i den store åbningsunderholdning den første aften, hvor alle deltagere samles under åben himmel for at
sætte legen i gang.
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HERRE- og
DAMEFRISØR

CENTER
SALONEN
CENTER
SALONEN
CENTER
SALONEN
CENTER SYD

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

TRANBJERG - 86 29 49 49

Dyreinternatet
FUCFTHWSE
…

m

Ko

og

kig

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

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



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


5JOHTLPWFOq5SBOCKFSH+
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8629 5400
www.advokatkirstentolstrup.dk

x Skøder
x Skilsmisse
x Erstatning

x
x
x

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
14 |
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Dansk Dyreværn Århus

orientering

De mørke kræfter er vendt tilbage…
…og balancen mellem de fire elementer, jord, ild, vand og luft, er på randen af kollaps. Hvis det
lykkedes de onde kræfter at ødelægge elementernes balance, vil det ikke kun gå udover Tivoli
Friheden, men også lægge hele området omkring øde hen…
Kun FDF og Spejderne ved, hvordan de mørke kræfter kan stoppes, og derfor har vi brug for din
hjælp.
Aftenen vil byde på spisning, underholdning og hygge på tværs af korps og forbund. Natten tilbringes i parken. Søndag serverer vi morgenmad, og herefter er der fælles afslutning. Parken
forlades kl. 11.00.

Sæt kryds i kalenderen d. 10.-11. september, hvor FDF Tranbjerg
tager afsted på fælles weekendtur for alle aldre.
Sidste tilmelding er 1. september.
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Nyt fra Tranbjergskolen

Klar, parat, skolestart
Af Anne Christine Kusk,
kommunikationsmedarbejder
er stort at starte i skole. Både for
D etbørnene
og for deres forældre. På
Tranbjergskolen kan man i år byde 4 nye
0. klasser, 98 børn i alt, velkommen til
skolestart i august. Mange af børnene har
allerede besøgt skolen til et åbent hus arrangement i april, hvor de kunne møde
børnehaveklasselærere og klassepædagoger, og hvor skolen ﬁk mulighed for at
hilse på både børn og forældre. Det er
3. år i træk, skolen holder et åbent husarrangement for kommende skolebørn,
for med indførelsen af elektronisk indskrivning kommer børn og forældre ikke
længere hen på skolen for at blive skrevet op. På åbent husdagen ﬁk de set både
klasseværelser og SFO, og ikke mindst
ﬁk børnene leget med deres kommende
klassekammerater. Alle børn ﬁk en Tshirt
med skolens logo med hjem.
En skoledag i 0. klasse
Tranbjergskolen arrangerer også en prøveskoledag i juni i samarbejde med dagtilbuddets pædagoger, hvor de kommende
skolebørn besøger de nuværende børnehaveklasser og får en smagsprøve på skolelivet. Når man går i 0. klasse, er det vigtigste at ”lære at gå i skole”.
Det vil sige, at børnene lærer hvilke
spilleregler, der er i klassen, eksempelvis
at vente på, at det bliver ens tur og at
række ﬁngeren op, men også at ﬁnde sig
til rette i de nye rammer og indgå i nye
sociale relationer og fællesskaber. Det er
en stor mundfuld, og børnene anstrenger
sig som regel rigtig meget for at gøre det
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godt. Derfor skal forældre forberede sig
på, at børnene måske brænder helt sammen, når de kommer hjem, og ikke stille
alt for store krav derhjemme.
I 0. klasse bliver der arbejdet med bogstaver og tal, men der er også plads til
leg. Børnene går i skole fra klokken 8-14,
så der er brug for pauser og leg ind i
mellem. Klokken 14 går børnene over i
SFO’en. Personalet fra SFO’en deltager
også i undervisningen, som regel lige før
og efter frokost, hvor nogen børn er ved
at være trætte og måske har brug for en
ekstra hånd til at klare det hele. Der er
en fast pædagog tilknyttet hver klasse, og
klassepædagogen er med i klassen hele
den første skoledag. De ﬂeste børn starter
i SFO’en lidt før skolestart, så de når at
lære pædagogerne og SFO’en at kende.
Samarbejde med dagtilbuddet
Skolen samarbejder med daginstitutionerne i Tranbjerg om overgangen til skole. Det betyder blandt andet, at skolen
taler med børnehaverne, inden klasserne
sammensættes. Der bliver også taget hensyn til, hvor børnene bor, så der er nogen
fra det samme område i byen i hver klasse. Hvis der er børn med særlige behov,
vurderer skolen, hvordan de bedst kan
inkluderes i klasserne. Også her er der
et tæt samarbejde med børnehaverne, så
overgangen til skolen bliver så god som
mulig.
Forventninger
På Tranbjergskolen har man et motto om
at være ”Den bedste skole for de børn,
der går her”. Ifølge SFOleder Karen Hauge
har forældresamarbejdet meget stor be-

skolestar t

tydning for børnenes trivsel i skolen. På
Tranbjergskolen forventer man, at forældre henvender sig til skolen, hvis der
er noget, de undrer sig over eller ikke er
tilfredse med. Omvendt kan forældre forvente, at skolen henvender sig, hvis de
har en bekymring angående barnets trivsel. Det tætte forældresamarbejde mellem skolen og hjemmet indebærer også, at
forældre bakker op om skolen, blandt andet ved at deltage i arrangementer og forældremøder. Og så har det stor betydning
for børnenes trivsel, at forældre omtaler
skolen, klassekammerater og andre forældre positivt.
– Som forældre skal man prøve at være
åben og have tillid til, at skolen kan rumme alle. Hvis vi har børn med udfordringer, skal personalet nok håndtere det. Forældre må gerne henvende sig til os med
bekymringer eller noget, de undrer sig
over, men man skal ikke undre sig sammen med sit barn og på den måde involvere barnet. Det er vigtigt, at forældre
kommer til os, så vi kan gøre noget ved
det”, siger Karen Hauge.
Skolen forventer også, at forældre læser for og med deres børn og interesserer
sig for, hvad barnet laver i skolen. Forældre skal orientere sig på forældreintra om,
hvad der kommer af information fra skolen, og de skal sørge for, at barnet møder
mæt og udhvilet op til tiden. De skal også
hjælpe med, at der er styr på bøger, penalhus, idrætstøj med videre. Til gengæld
kan forældre forvente, at skolen tager alle
forældrehenvendelser alvorligt og handler på dem, og at skolen informerer forældrene om, hvad der rører sig på skolen,
eksempelvis via nyhedsbreve.

Et lille godt råd
Børn elsker, når de kan noget selv. Derfor
opfordrer Karen Hauge forældre til at
gøre deres børn selvhjulpne. De skal selv
bære skoletasken, selv pakke tasken, selv
tage jakken af og hænge den op og selv
lægge madpakken i køleskabet. Så har
børnene selv styr på deres ting, og det er
en stor hjælp i skolen, hvor der ikke er så
mange voksne til at hjælpe.
Velkommen!
Der er mange ting at glæde sig til, når
man skal starte i skole. Der er den nye
skoletaske med et fyldt penalhus. Der er
gamle og nye kammerater. Der er nye
legemuligheder. Og der er masser af oplevelser i fællesskab: Læse og venskabsklasser, fælles sangtime, legepatrulje, idrætsdag, juleklippedag og Luciaoptog, fastelavnsfest, temauge og meget mere.
Mon ikke der går mange 6-årige rundt
i Tranbjerg med masser af sommerfugle i
maven, som glæder sig til, at sommerferien er slut, for så skal de begynde i skole. På Tranbjergskolen glæder man sig til
at tage godt imod dem.

Indskolingsleder Trine Kolbeck byder en af de kommende
børnehaveklasseelever velkommen til Åbent hus arrangementet i april.
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Åbent hus i indskolingsafdelingen
på Tranbjergskolen
Af Trine Kolbeck,
pædagogisk leder i indskolingen

E

n længe planlagt temauge for børnene i indskolingen på Tranbjergskolen nåede sit højdepunkt, da dørene blev
åbnet til ”Åbent hus” arrangement torsdag den 19. maj.
Forældre, søskende, bedsteforældre og
andre, der havde lyst, strømmede til, og
hele afdelingens børn stod klar i deres
mange ﬁne og opﬁndsomme boder, parate til at give de besøgende en god dag.

Skolegården var fyldt med besøgende.
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Idéen til åbent hus opstod blandt medarbejderne i indskolingen, som havde
nedsat et mindre udvalg, der skulle planlægge temaugen. Et stort ønske blandt
børn og voksne er at få frisket udearealerne op, så det appellerer mere til leg.
Så det blev overskriften – at arbejde for
noget, man gerne vil have. Overskuddet
fra åbent hus-dagen går til at pynte på
indskolingens udearealer. Cirka 40.000
kroner blev det ﬂotte resultat af dagen og
elevernes arbejde.

Hos Den glade Gartner kunne man købe ﬁne planter.

åbent hus

Velkommen til Åbent Hus på Kirketorvet.

Børnene havde lavet mange ﬁne ting til boderne.
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Hasselager Pølser-, Ost-, Delikatessebutik
Bestil vores varer online, og få leveret lige til døren, når det passer dig!
ďŶŝŶŐƐƟĚĞƌ͗dŝƌƐĚĂŐͲĨƌĞĚĂŐŬů͘ϭϮ͘ϬϬͲϭϳ͘ϯϬͼ,ŽǀĞĚǀĞũĞŶϯϭ͕ϴϯϲϭ,ĂƐƐĞůĂŐĞƌ

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

Tranbjerg

Apotek
Kirketorvet 18 • Tlf. 8629 9311
Åbningstider:
Mandag - Fredag 9.30 - 17.30
Torsdag dog
9.00 - 18.00
Lørdag
9.30 - 13.00

Tilsluttet Centralforeningen
af autoreparatører i Danmark
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- den klarer vi!

Hasselager Auto ApS
Elmegårdsvej 11

Tlf. 86 28 83 08
Service · Autoglas service · Skader ·
5HSDUDWLRQRJ)HMOÀQGLQJă.ODUJ¡ULQJWLOV\Q
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Torsdag d. 23. juni kl. 17:30 til 22:30
Kom og deltag i hele byens Sankt
Hans fest. Der er god musik, masser af aktiviteter for alle og stort
Sankt Hans bål med båltale.
Tag madkurven med og suppler
med drikkevarer og pølser købt på
pladsen.

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

Vi ses ved spejderhytten på
Skovgårdsvænget 97G

Arrangører Spejderne 1. Tranbjerg
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Elever som lastbilchauffører

De små klasser satte sig på lastbilens
førersæde for at lære, hvordan de selv
skal placere sig og tage sig i agt, når
de møder lastbilerne i traﬁkken.

ulykker. Det er er en god idé at tage dem i
den alder – i 3.-5. klasse. Hvis vi bare kan
fjerne én højresvingsulykke om året, så er
det jo kanonfedt, siger han.

Af Stina Christiansen

Vær bevidst om risikoen
Traﬁksikkerhed i Øjenhøjde er i gang med
sin 13. sæson, og cirka 93.000 elever er
allerede blevet undervist. De lærer, at når
de som cyklister skal ligeud i et vejkryds,
samtidig med at en lastbil skal til højre,
så skal de tage sig i agt for lastbilens kritiske zone. Særligt lige før og i selve svinget.
Den kritiske zone går cirka 2 meter ud fra
lastbilens højre forhjørne/A-stolpe. En reﬂeksvest eller tøj i pang-farver til børn og
voksne gør samtidig en markant forskel
i traﬁkken og er et effektivt redskab til at
blive set.
Som udgangspunkt er det chaufførens
ansvar at undgå højresvingsulykker, men
opgaven med at orientere sig efter cyklister både gennem ruderne og i op til 4

10. maj rykkede kampagnen TraD enﬁksikkerhed
i Øjenhøjde en lastbil
ind på parkeringspladsen ved Tranbjergskolen afd. Kirketorv for at lære børnene,
hvordan de skal placere sig og tage sig i
agt, når de møder lastbiler i traﬁkken.
Til daglig er Bent Pedersen fragtmand
i Fredericia. Men han kører også rundt
med sin lastbil og viser skolebørn, hvordan der ser ud inde fra førersædet, og
hvorfor det kan være svært at få øje på
de bløde traﬁkanter, når han svinger til
højre.
- Jeg har selv børn og har været ude
og undervise på deres skole. Det er fedt at
lære børnene om at undgå højresvings-
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sikkerhed

spejle, og på samme tid være opmærksom
på den øvrige traﬁk og på at manøvrere
lastbilen, er en vanskelig opgave, som muligvis ligger på grænsen af den menneskelige opfattelsesevne. Mere end 80% af
de fatale ulykker sker omkring lastbilens
front eller højre side af førerhuset. Cyklisten bliver typisk kørt over af højre forhjul. Derfor er det som cyklist og fodgænger vigtigt at være bevidst om risikoen og
holde sig udenfor en lastbils kritiske zone.
Om kampagnen
Partnergruppen bag Traﬁksikkerhed i
Øjenhøjde består af vognmandsorganisationen DTL – Danske Vognmænd, fagforbundet 3F’s Transportgruppe, energiselskabet OK, Danske Fragtmænd, Volvo
Trucks, Børneulykkesfonden og Codan
Skadesstop. De håber, at kampagnen kan
være med til at etablere en bedre og mere
hensigtsmæssig traﬁkadfærd og dermed
reducere antallet af ulykker, hvor lastbiler
er involveret.

Elever fra 2.b leger lastbilchauffør og ser, hvordan det kan
være svært at undgå højresvingsulykkerne.

Siden 2005 er 167 mennesker kommet
til skade i forbindelse med højresvingsulykker. Heraf var knap 25% med dødelig
udgang. De fatale ulykker har i en årrække været for nedadgående, men med store
udsving som i 2013, hvor 7 personer omkom. Heldigvis er den positive udvikling
fortsat i 2014 og 2015, men statistikken
understreger alligevel vigtigheden af denne kampagne og andre gode initiativer.
Se mere på: www.traﬁksikkerhed.info
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MASSAGE
Ù«òÊÙãÖÝÝÙ®¦
astholm
s /MFUGNING AF MURVRK s 3KORSTEN
s 0UDSNING OG VANDSKURING s +LINKER OG FLISEARBEJDE
s 4ILBYGNING OMBYGNING OG RENOVERING
s "ADEVRELSER s $IVERSE REPARATIONER

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

   

massage
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

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

,QJHUVOHYWRIWHQ7UDQEMHUJ7OIwww.oestergaards-dyrehospital.dk
cEQLQJVWLGHU0DQGDJ7LUVGDJIUHGDJ/¡UGDJDøgnvagt
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Dyrlæge
Gitte Stenholt

debatmøde

Borgmester til debatmøde

Borgmester Jacob Bundsgaard.

Debatten, de gode idéer og visioner
udeblev desværre, da borgmester
Jacob Bundsgaard stillede op til et
møde under overskriften ’Sammen
om Tranbjerg’ i Sognegården.
Af Stina Christiansen
okalet i Sognegården var godt fyldt
op, da Socialdemokratiet i Tranbjerg havde inviteret til møde, hvor Tranbjerg, engagement, medborgerskab og
gode idéer til udvikling af byen var på
dagsordenen.
Jacob Bundsgaard lagde ud med at fortælle om den generelle udvikling i Aarhus Kommune, som voksede med 5000
borgere sidste år, og hvad det betyder for
de rammer og serviceydelser, som vi som
borgere stiller krav om. Han talte om fælleskab og frivillighed, hvor almindelige
borgere går ind og løfter opgaver, som
hjælper lokalsamfundet med opgaver, der
ellers ikke ville blive løst.

L

Skarpe spørgsmål
Det var startskuddet til en række spørgsmål fra ﬂere af de fremmødte, som handlede om alt fra tilladelse til at holde demonstrationer til bus- og togforbindelserne i byen over til prisen på letbanen og
Beder-Bering vejen.
Der var også et par mere lokalt forankrede spørgsmål vedrørende den nye
friskole, ét om grundpriser og ét om en
kunststofbane.
Ellers var der desværre ikke meget
Tranbjerg over mødet, og visioner og nye
idéer for lokalområdet var der heller ikke
nogen, der havde medbragt. Noget ærgerligt, især i betragtning af, at Socialdemokratiet stillede med både borgmesteren
og byrådsmedlem Camilla Fabricius, der i
øvrigt er formand for Teknisk Udvalg.
Socialdemokratiet i Tranbjerg har det
dedikerede mål at styrke fælleskabet og
følger op på mødet med ﬂere lokale møder blandt andet en byvandring efter
sommerferien.
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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

91*(51(
Sankt Hans Fest 2016.

Grundejerforeningen Vængerne afholder
Sankt Hans fest for hele Tranbjerg torsdag
den 23. juni - på festpladsen v/ Skovgårdsvænget 600.
Aftenens 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 flok 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 aften, hvor der er gratis adgang for alle.
Nærmere oplysninger og program vil komme på Vængerne´s hjemmeside
www.vaengerne.dk

Program for aftenen:
.O


.O
.O
.O
.O
.O









)HVWSODGVHQnEQHU
6QREU¡GVEDJQLQJ KXVNSLQG
-RKQ0RJHQVHQ/LYH SnVFHQHQ
-RKQ0RJHQVHQ/LYH SnVFHQHQ
%nOHWW QGHV±EnOVDQJ-RKQ0RJHQVHQ/LYH
-RKQ0RJHQVHQ/LYH SnVFHQHQ
3ODGVHQOXNNHU
1%7LGHUQHHUFDWLGHURJ
UHWWLO QGULQJHUIRUEHKROGHV

0HGEULQJJHUQHHWSLFQLFW SSHRJHQPDGNXUYRJVXSSOHUPHGGULNNHYDUHURJ
S¡OVHUVRPNDQN¡EHVSnSODGVHQ
9LJO GHURVWLODWVHMHUDOOHVDPPHQ
1%0HGEUDJWHGULNNHYDUHUPnLNNHPHGEULQJHVLWHOWHQH
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Murermester

Allan Lauridsen
 !  
 
  

Bilsyn
Søren Fanøe
PAVA Bilsyn Solbjerg
Solbjerg Hovedgade 21 · 8355 Solbjerg
Tlf. 20 18 54 19 · Solbjerg@pavabilsyn.dk
www.pavabilsyn.dk

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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kræmmer

Sæt pris på legetøjet
20. august kan børnene i Tranbjerg
igen sætte deres legetøj til salg til
Børnenes eget Kræmmermarked ved
Center syd.

Som de tidligere år, vil det være muligt at
købe en pølse og lidt at drikke.
Og traditionelt, fristes man til at sige,
deltager Tranerne og FDF, med hvad de
kan tilbyde ungdommen.

Af Henning Sørensen
ag kræmmermarkedet står Tranbjerg
Tidende i samarbejde med Center
Syds butikker.
Udover børnenes boder, vil nogle af
centerets butikker også opstille boder. Og
så vil Tranbjerg Tidende være til stede, så
du har mulighed for at få en snak om vores arbejde.
Planlægningen er i gang, og i skrivende
stund arbejdes der på de nærmere detaljer, så det endelige program kan vi først
løfte sløret for i næste nummer af Tranbjerg Tidende, men mon ikke det lykkes
med lidt underholdning igen i år. I alt
fald har Kelds Kulinariske Kapel lovet at
spille i løbet af dagen.
Tidspunktet kender vi dog, idet kræmmermarkedet åbner klokken 10.00 (boder kan opstilles fra 9.00) og lukker igen
klokken 14.00.

B

Børnenes boder
Alle børn er velkomne til at stille
op med en bod. Der kræves ingen
forhåndstilmelding.
Opstilling af boderne kan, som tidligere nævnt, begynde på dagen klokken 9.00
(præcist). Der vil være repræsentanter for
Tranbjerg Tidende til at vise, hvor boderne må stilles op.
Og så er der jo det med præmierne.
Til de mest festlige, farverige, ﬂotteste
eller fantasifulde boder er der præmier på
henholdsvis 300, 200 og 100 kr. Præmierne uddeles klokken 14.00 af Tranbjerg
Tidende.
Det endelige program og de nærmere
detaljer kan du læse i det næste nummer
af Tranbjerg Tidende, som udkommer
5. august.
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Kunsten at redde liv
- lokale sponsorer sikrer udendørs hjertestarter
Ved Tranbjergskolen på Grønløkke Allé opsættes et udendørs varmeskab,
hvor en hjertestarter kommer til at
hænge med hjælp fra lokale sponsorer.
Af Stina Christiansen
kulle uheldet være ude, og skolen,
hallen og cafeteriaet er lukket, er
der langt til hurtig hjælp. Derfor arbejder
Randers-ﬁrmaet ”Kunsten at redde liv”
sammen med lokale ﬁrmaer på at få ﬂere
hjertestartere ud i lokalområderne.
- Det, at et menneske man er tæt på,
pludselig rammes af et hjertestop og måske kunne have reddet livet, hvis der havde været en hjertestarter eller nogen, der
kunne førstehjælp i nærheden, gjorde, at
vi dannede foreningen ”Kunsten at redde
liv”. Vi kendte til nogle foreninger, der ønskede sig en hjertestarter, men ikke havde
økonomien til det, og det blev startskuddet til de første hjertestartere og allerede
to måneder efter stiftelsen af foreningen

S
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kunne vi overrække de første syv hjertestartere, fortæller fundraiser Michelle
Beurze.
”Kunsten at redde liv” satte fra starten
fokus på at udbrede budskabet om bedre
uddannelse i førstehjælp, samt brugen af
hjertestarter til foreninger, institutioner
og organisationer. Et område hvor foreningen vidste, at de kunne gøre en forskel og være med til at redde liv.
Nu arbejder de også på at opsætte
hjertestartere i mindre byer og lokalsamfund, hvor der ofte er lang responstid for
ambulancer. I starten af 2015 havde foreningen sat mere end 130 hjertestartere
op i hele Danmark, og de fortsætter ihærdigt arbejdet.
Projektet i Tranbjerg
- Vi er i gang med at samle ind til et
udendørs varmeskab, så Tranbjergskolen
afdeling Grønløkke Allés nuværende hjertestarter kan komme ud og hænge og dermed være tilgængelig for alle 24 timer i

hjertestarter

Bs Sikring og Elteknik ApS (De vil lave
el-arbejdet i forhold til at opsætte varmeskabet), Niels P. Total ApS, JTN automatik
A/S, Xpress Budet A/S, ADK Teknik, KK
Multiservice Vinduespolering, Malermester K. Wagtmann, Tømrermester Claus
Jensen, JC-sportsmassage.dk og Restaurant Thors Mølle
Sådan kan du støtte:
Alle sponsorater er engangsbeløb, ekskl. moms og er selvfølgelig fuldt fradragsberettigede. Der er to måder at støtte projektet på:
Med 1.000 kroner som sponsor, og så
vil man få ﬁrmanavn på tavlen.
Med 2.500 kr. og så kommer man
øverst på tavlen som hovedsponsor og får
sit logo på tavlen.
Læs mere på www.kunstenatreddeliv.dk
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døgnet året rundt, siger Michelle Beurze.
De får hjertestarteren ﬁnansieret ved
at kontakte alle lokale erhvervsdrivende
og foreninger i kommunen og bede dem
støtte op omkring lokalprojektet ved at
give engangsbeløb. Til gængæld får de,
som tak for hjælpen 8 års reklame ved
skolen i form af deres navn eller logo.
Navnene kommer på en informationstavle ved siden af hjertestarteren, for at vise
at netop de har været med til gøre projektet muligt.
- Hvis vi samler ﬂere penge ind, end
projektet er sat til, så ﬁnder vi endnu en
indendørs hjertestarter i jeres lokalområde, og hænger den udenfor. Hvis vi ikke
kan få alle pengene ind - hvilket aldrig
er sket - vil de naturligvis få deres penge
igen.
Lige nu mangler der stadig 5000 kroner, før projektet er i mål.
Indsamlingen i Tranbjerg startede den
26. april 2016 og følgende har indtil videre støttet projektet:

6
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Den rigtige beslutning
at tage 10. klasse på Tranbjergskolen
Skoleåret nærmer sig sin afslutning.
For Cecilie Sauer, der går i 10. klasse
på Tranbjergskolen, har det været et
godt skoleår.
Af Kenneth Bach-Kristensen, lærer på
Tranbjergskolen
valgte at gå i 10. klasse på
C ecilie
Tranbjergskolen af to årsager. Dels
var hun ikke helt sikker på, hvad hun ville
uddannelsesmæssigt, og her tilbyder skolen praktik som særligt fag og dermed
ekstra hjælp til afklaring. Dels havde hun
brug for en ny start efter en række svære
år som afslutning på hendes skoletid i
grundskolen.
Det viste sig at være den helt rigtige
beslutning.
- Gennem skoleåret er jeg helt sikkert
blevet mere moden, og samtidig har jeg
oplevet lærere, der virkelig giver sig tid
til os. Jeg har diagnosen ADD, og det har
været svært i de senere år at overskue skolen og de krav, der stilles til os unge, både
som elever og som mennesker”, siger Cecilie og tilføjer:
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- I 10. har jeg haft faste samtaler med
min lærer, og der har jeg kunnet fortælle
om alt det, jeg tumler med; både om skole, venskaber, uddannelse og familie, og
det er fedt at blive taget alvorligt. Samtidig har det givet mig mere lyst til at komme i skole og til at tage en uddannelse
inden for noget, der interesserer mig”.
Uddannelsesmæssigt har Cecilie også
oplevet, at 10. klasse har hjulpet hende
på vej. På Tranbjergskolen har der igen i
dette skoleår været rigtig gode muligheder
for at placere praktik i skoleugen, og Cecilie har gennem praktikken fået afklaret,
hvilken vej hun vil gå efter skolen:
- Inden jeg startede i 10., ville jeg gerne være frisør, og jeg brugte mange dage
i praktik hos en frisør. Det gjorde, at jeg
kom i tvivl, og da jeg nu i mange uger har
været i praktik på plejecentret Borgvold i
Viby, er jeg blevet ret sikker på, at det nu
er Social-og sundhedsskolen, jeg vil starte
på.”
I samarbejde med uddannelses- og
ungdomsvejledningen (UU) starter Cecilie snart på et 3 uger langt forløb på
SOSU-skolen for at lære mere om uddan-

skolen

Cecilie Sauer går i 10. klasse på Tranbjergskolen.

nelserne der. Det kan lade sig gøre, fordi
10. klasse er et meget ﬂeksibelt skoleår,
og på Tranbjergskolen gør man meget ud
af at skabe dens slags muligheder for den
enkelte elev.
Glæder sig til sommerferien
Cecilie er lige nu ved at klare afgangsprøverne, og hun glæder sig naturligvis til
sommerferien. Samtidig er det også lidt
ærgerligt at skulle forlade skolen, som
hun kun lige har vænnet sig til for alvor.
- 10. klasse går hurtigt. Jeg har det slet
ikke, som om der er gået et helt skoleår,
for det hele har været meget intenst. Jeg
valgte det, fordi min kusine gik der og var
super glad for det, og jeg kan godt se nu,
at det var det helt rigtige valg. Netop fordi
10. klasse på Tranbjergskolen er et lille

center, er det hurtigt trygt og rart at være
der - og ret hyggeligt faktisk”, slutter Cecilie og griner lidt af de mange, der siger, at
10. klasse er spild af et uddannelsesår.
- Hvis du starter på den forkerte uddannelse, kan du jo spilde mange år på
ikke at gennemføre forskellige uddannelser, så hellere være helt klar inden man
starter, så man ved, hvad man vil. Det er
altså det vigtigste”.
Tranbjergskolen glæder sig til endnu
et hold 10. klasse elever, der starter med
introtur til august. Der er plads til yderligere et par elever, hvis man som Cecilie
ønsker et godt skoleår at slutte folkeskolen af med.
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Forår i Naturcenteret
Med temaet ”Vi springer ud i 2016” er
der gang i aktiviteterne i Naturcenteret.
Af Henning B. Jokumsen
meget i løbet af foråret.
D erDererersketblevet
udruget kyllinger og
ællinger, vi har forspiret, udplantet og lavet mange andre aktiviteter knyttet til vores planlagte forløb: ”Vi springer ud i foråret 2016”, som er blevet taget rigtig godt
imod af lærere og pædagoger.
Udrugning af kyllinger og ællinger
Vi ﬁk anskaffet endnu en supersmart rugemaskine. Den ene rugemaskine var
fyldt med andeæg og den anden også med
hønseæg, som alle blev udklækket i maj.
Der vil derfor hele foråret løbende være
kyllinger og ællinger at besøge. De forventes at blive solgt, da vi ikke har plads
til alle dem i Naturcenteret.
Etablering af kornmark
I slutningen af marts ﬁk vi etableret kornmarken. Pløjningen blev foretaget af vores
weekend-dyrepasser – 86-årige Svend med
sin store 4-furede vendeplov, og jeg var senere ude at så til med tre forskellige kornafgrøder: Vårbyg, hvede og havre. Derudover har vi sammen med skoleelever sået
nogle rækker med kålroer, som bliver et
godt tilskud til Isabellas foder.
Der sættes skilte op, så alle kan se, hvor
de enkelte afgrøder er sået og læse om sort,
vækstbetingelser og anvendelse.

Fårene og koen
To af vores tre moderfår har fået henholdsvis ét vædderlam og to gimmerlam
(hunner). Vi regner med at beholde de to
hunner og sælge vædderlammet og to af
de ældre gimmere senere på året. Fårene
er blevet rigtig tamme.
Koen Isabella er blevet insimineret
med en avlstyr, som hedder Hannibal.
Det ventes, at hun så er klar til at føde om
9 måneder. Mange kan huske hende, da
hun var helt lille. Hun har nu nået fuld
størrelse og vejer 600-700 kilo. Hun er
kun blevet mere rolig med størrelsen og
er meget godmodig.
Nyt tag på bålhytten
Som det har været ønsket i lang tid, har
vi endelig fået udskiftet de gamle rustne
metalplader på bålhytten med et ﬂot tag
af tagpap, og vi er glade for ikke længere
at skulle reparere på de gamle plader, som
ofte løsrev sig i blæsevejr.
Åbent hus og frivilliggruppe
Vi holdt åbent hus den 16. april for alle
interesserede i Tranbjerg. Formålet var,
ud over at udbrede kendskab til centeret,
at forsøge at ﬁnde frivillige, så det måske
kan lade sig gøre at holde åbent i weekender, hvor frivillige hjælpere holder opsyn
og har ansvar for stedet. Til arrangementet meldte der sig ﬂere interesserede, og vi
har holdt et uformelt opstartsmøde.
Hvis det lader sig gøre at stable noget
på benene, hører I naturligvis nærmere.
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En stor ﬂok glade kommende skolepiger.

Fællesskab før skolestart
olen skinnede fra en skyfri himmel
i hele uge 19, hvor de 44 piger, der
skal starte i skole til august, var samlet til
fælles ude-uge. Hensigten med ude-ugen
for de kommende skolebørn er, at børnene mødes på tværs af institutionerne
for at lære hinanden lidt at kende inden
skolestart.
I år har pigerne været ved søen og bålhytten for at lege, bage ﬂadbrød, ﬁnde
forskellige poster på stjerneløb, ﬁske med
net, lave pileﬂøjter og meget mere. De har
været på bondegårdstur til Bredballegård,
og de har lavet mad over bål på naturcentret. Og så har de øvet sig i at cykle til og
fra bålhytten og naturcentret.
Pædagog i Børnehuset Smilehullet,
Charlotte Blem, fortæller:
- Det er gået rigtig godt med udeugen. Det er en ﬂok gode piger, vi har, og
selvom det tager lidt tid for nogen, skal de
nok ﬁnde hinanden. Vi kender ikke klassesammensætningen på det her tidspunkt,
men vi prøver alligevel at skabe rammerne for, at børnene får øje på hinanden, så

S
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nye venskaber og fællesskaber opstår. Vi
tror, at det gør overgangen til skolen og
alt det nye lidt nemmere. Nogen kender
allerede hinanden, fordi de går til gymnastik eller spejder sammen, eller har ældre søskende, som kender hinanden. Det
plejer at være drengene, der mødes i uge
19, og de har altid godt vejr, så i år var det
pigernes tur, og vejret er helt perfekt”.
Forløbet med ude-uger for de kommende skolebørn er en meget stor succes,
som giver børnene en masse gode oplevelser sammen. Og hvem ved, måske har
de fået en ny ven eller to, når ugen er slut.
I uge 21 var det de 50 kommende skoledrenge, som var samlet til ude-uge.
Temauger om forskellighed
Høns er ikke bare høns. I hvert fald ikke
for børnene i Solsikkens vuggestue, som
i to uger har sunget, tegnet, taget billeder og snakket om forskellighed. Ideen til
projektet opstod, fordi en pige i vuggestuen en dag sad og kiggede interesseret i en
bog med billeder af mennesker med for-

dagtilbudet

De kommende skolepiger på ude-uge ved søen.

skellig hudfarve, og så greb pædagogerne
initiativet:
- Vi har taget udgangspunkt i, at mennesker kan se forskellige ud og være forskellige, men at vi alle er mennesker. Vi
har også været på Tranbjerg Naturcenter
og set på, hvordan dyr kan se forskellige
ud, men være samme art. Vi har blandt
andet set på kaniner, får og høns”.
At netop hønsene udgør et kapitel for
sig kan man se, når man kigger på de
store farvefotograﬁer, som pynter på en
væg i vuggestuen. Det er fotograﬁer af
børnenes yndlingsdyr på naturcentret. De
har selv valgt det dyr, de ville fotografere,
og de har også selv taget billedet. Der er
mange billeder af høns: Hvide, brune, grå
og sorte. Så høns er ikke bare høns.
Temaugerne har givet børn og voksne
mulighed for at arbejde med mange af de
læreplanstemaer, som man skal beskæftige
sig med i dagtilbud. Ud over temaet om
dyr og natur har børnene arbejdet med
kulturelle udtryksformer. For eksempel
var tanken bag fotograﬁerne, at børnene

skulle prøve at bruge det digitale medie
som kunstnerisk udtryksform. Rundt omkring i vuggestuen kan man se resultatet
af børnenes kreative udfoldelser. I loftet
hænger paptallerkner, hvor de har tegnet
et ansigt med øjne, næse og mund og sat
garn på som hår i en farve, de selv har
valgt. Ansigtet er det første, små børn ser
og lægger mærke til, og samtidig symboliserer pap-ansigterne, at mennesker ser
forskellige ud. Alle børnene har også malet et får lavet i karton, men kun på den
ene side af kartonet, så fåret på den måde
symboliserer, at også får kan se forskellige ud.
Til samling i vuggestuen er der blevet
sunget sange og talt om forskellighed, og
børnene har lært nye ord og vendinger.
De har været gode til at lægge mærke til
hinanden og sætte ord på forskelligheden, eksempelvis ”Du har kjole på, jeg har
bukser på”. Temaugerne blev afsluttet med
en fernisering, hvor forældre og søskende
kunne se børnenes ﬁne værker.
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indbrud

Undgå indbrud, mens du er på ferie
råd har lavet
D etenKriminalpræventive
række gode råd, så du kan sikre
dit hus mod uønsket besøg.
Det er en god idé at få det til at se ud
som om, der er nogen hjemme, når du og
din familie er væk. Har I ikke nabohjælp
på vejen, så dine naboer ved, at du er væk,
og kan smide affald i din skraldespand,
parkere i din indkørsel og holde øje, kan
du også selv tage dine forholdsregler.
De gode råd:
s $RE OG VINDUER SKAL VRE SOLIDE OG
forsvarligt lukkede og låst, når du forlader dit hjem. Samtidig kan du gøre
din bolig svær at komme ind i for en
tyv ved at sikre døre og vinduer med
gode låse.
s ) SOMMERHALV»RET SKAL DU VRE OPmærksom på åbne vinduer og døre,
også selvom du er hjemme. Tyven kan
nemlig godt blive fristet til et hurtigt
indbrud, mens du er i baghaven.
s 3RG FOR AT L»SE VRKTJ OG HAVEREDSKAber inde, så tyven ikke kan bruge det
til indbrud. Har du en stige udenfor, så
lås den fast.
s /PST BEVGELSESSENSORER DER TNDER
lys udenfor boligen, når nogen nærmer
sig.
s $U KAN OVERVEJE OM DU VIL HAVE EN
alarm.
s %N HJ HK GIVER TYVEN RO TIL AT BRYDE
ind. Overvej, om du skal klippe din
hæk eller gøre plankeværket lavere.
s 4NK P» HVAD TYVEN KAN SE GENNEM
dine vinduer. Sæt de værdifulde ting,
så de ikke er synlige udefra.
s -RK EVENTUELT DINE VRDIGENSTANDE
så tyven har sværere ved at sælge dem.

s !NSKAF DIG EVENTUELT EN VRDIBOKS
s &» DET TIL AT SE UD SOM OM DER ER NOgen hjemme.
s 4ND LYSET I ET PAR VRELSER N»R DU
forlader hjemmet om aftenen og brug
automatiske tænd /sluk-ure, når du er
bortrejst.
s ,AD IKKE BELYSNINGEN UDENDRS VRE
tændt alene, fordi det er meget tydeligt, at huset er tomt, når der er mørkt
indenfor.
s ,AD EVENTUELT EN RADIO VRE TNDT N»R
du er ude.
s $ER M» GERNE VRE LIDT UORDEN I HAVEN
så det ser ud som om, der er nogen
hjemme. Lad eksempelvis haveslangen
eller trillebøren stå frit fremme.
s 5NDG» AT FORTLLE P» INTERNETTET
telefonsvarer og lignende, at du er
bortrejst.
s &» HJLP FRA DIN NABO MENS DU ER VK
Han kan for eksempel gå en runde
rundt om dit hus, fylde affald i din affaldspose, eller parkere sin bil foran dit
hus.
Læs mere om rådene på:
www.dkr.dk/indbrud-i-din-bolig
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Din lokale VVS-installatør i Tranbjerg
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Åbningstider: Mandag-torsdag 10.00-20.00 . Fredag-lørdag 10.00-22.00 . Søndag 10.00-20.00
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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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Post Hans
Tranbjerg Lokalhistoriske Samling
– Lars Kjærsgaard Johansen
Det danske postvæsen er ikke, hvad det
har været. Næsten alle posthuse er blevet nedlagt og erstattet af postbutikker,
i Tranbjerg skete det allerede i juli 2000.
Portoen stiger konstant, men samtidig
sker der serviceforringelser, og fra næste
år afskaffes A-brevene, så der kan gå op
til fem dage fra et brev bliver afsendt til
modtageren får det.
Situationen var helt anderledes, da
Hans Nielsen blev ansat som landpost i
Tranbjerg i 1894. Dengang havde postvæsenet monopol på forsendelser af breve
og pakker, og antallet af dem var i voldsom vækst. Postbudene havde for det meste den samme rute i mange år, og de blev
dermed et kendt ansigt, især et lille samfund som Tranbjerg, og da Post Hans var
landpost i over 40 år, blev han en institution og kendt af alle.
Vi kender en del til Post Hans, fordi
han gemte billeder og vigtige papirer,
som senere blev opbevaret af datteren Ingeborg Bräuner, der på et tidspunkt gav
dem til Tranbjerg Lokalhistoriske Samling. Hun har også fortalt erindringer om
sine forældre og sin barndom i Tranbjerg.
Barndom og ungdom
Hans blev født den 2. oktober 1871 på
Bjergager mark få kilometer syd for Odder. Faderen var husmand og tjente lidt
ekstra som væver, men han døde, da Hans
var 11 år. Derfor kom han som de ﬂeste
husmandsbørn ud at tjene inden konﬁrmationen, og han fortsatte de følgende år
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med at arbejde på forskellige gårde omkring Odder. Omkring 1890 var Hans soldat, bl.a. på Kronborg. Efter soldatertiden
tog han tilbage til Bjergager.
I 1894 blev han gjort opmærksom på
en ledig stilling som landpost i Tranbjerg
af stationsforstanderen Jens Jørgen Jensen, som var hans svoger. Hans ﬁk stillingen og ﬂyttede samme år til Tranbjerg,
hvor han begyndte som landpost den 1.
august 1894 på ruten Tranbjerg-Sønderskov, der bl.a. omfattede Østerby mark,
Testrup, Ravnholt og Ingerslev.
Tranbjerg Lokalhistoriske Samling opbevarer en genpart af Hans´ kontrakt,
som var en standardkontrakt, hvor tomme felter er udfyldt med håndskrift. Af
den fremgår det, at Hans skulle forlade
Stationen kl. 7.30 og være tilbage senest
kl. 15, og at han udover at aﬂevere post
også skulle modtage post til videreforsendelse og tømme et par ”postbrevtasker”
undervejs. Ved sygdom eller tjenestefrihed
skulle han ”for egen regning og risico”
sørge for, at en anden person overtog jobbet. Årslønnen blev fastsat til 450 kr.
Ægteskab og eget hus
På grund af sit nye job ﬁk Hans hurtigt tilnavnet Post Hans. Moderen boede stadigvæk i Bjergager, og under et af besøgene i
hjembyen ﬁk han øje på Mariane Thøgersen. Hun var født i 1869 i nærheden af den
lille by Nautrup i Salling. Faderen var husmand, og da hjemmet var meget fattigt,
kom hun allerede ud at tjene som syvårig.
Mariane havde en bror, der i 1890´erne var
kusk på Odderegnen, og han skaffede hende en plads på en gård tæt ved Bjergager.

historie
Mariane og Post Hans blev viet i Bjergager kirke den 7. maj 1898, hvorefter Mariane ﬂyttede til Tranbjerg. I 1900 besluttede de at bygge hus på det nuværende
Tranbjerg Hovedgade 30. Selv om Post
Hans´ årsløn var steget til 640 kr., var det
lidt af en økonomisk satsning, idet huset
kostede 4.000 kr. Derfor blev stuetagen
i de første år lejet ud, mens Mariane og
Post Hans selv boede på loftet. Huset eksisterer endnu, og ved siden af døren sidder der stadigvæk et skilt, hvor der står
”Postens hus”. Mariane og Post Hans boede der resten af livet, i over 50 år.
Ny rute og barn
I 1909 skete der en væsentlig forandring
i Post Hans´ arbejdsliv, idet han ﬁk en ny
rute, Tranbjerg-Gunnestrup ruten, der
omfattede Tranbjerg by, Børup, Slet, Bjødstrup, Gunnestrup og Østerby. Han gik
ruten frem til pensioneringen i 1936, og
ordet ”gik” skal forstås bogstaveligt. Datteren Ingeborg Bräuner fortæller nemlig i
sine erindringer, at Post Hans gennem alle
40 år som landpost altid omdelte posten
til fods, fordi han aldrig ﬁk lært at cykle.
Det betød også, at han dagligt bar posten,
både breve og aviser, i sin store posttaske.
I 1909 steg årslønnen til 800 kr.
I 1910 adopterede Mariane og Post
Hans den nyfødte Ingeborg Nielsen, og de
blev således som ca. 40-årige forældre for
første gang. Det blev lykkeligt for alle parter, og Ingeborg fortæller mange varme
erindringer fra sin gode barndom. Hun
kunne bl.a. huske tilbage til 1914, hvor
hun som ﬁreårig oplevede, at der blev lagt
elektricitet ind i Postens Hus, hvorefter
”det hvide lys” skinnede skarpt og koldt
fra lampernes pærer.
I august 1919 havde Post Hans 25 års ju-

bilæum som landpost, og det blev fejret
med en fest på Tranbjerg Kro, hvor han
ﬁk overrakt en lykønskningsliste fra ca.
150 personer fra alle dele af Tranbjerg
”med tak for trofast arbejde”. Der blev
også holdt en tale på vers, der fremhævede Post Hans´ hjælpsomhed, lune og gode
humør.
Også i 1923 var der fest på Tranbjerg
Kro, denne gang i anledning af Mariane
og Post Hans´ sølvbryllup. En af sangene
er bevaret, og tredje vers lyder: ”Vor Post
har rundt i hele Sognet vandret,/ og meget er i Tidens Løb forandret,/ men Posten er den samme, ja stadigvæk vi ser/
ham med sin tunge Taske gaa, og det i al
slags Vejr./ Men skønt træt kan du se ham
smile,/ naar han hjemad til ”Rane” ile,/
glad i sind”.
Pensionist
Ved 40 års jubilæet i 1934 var Post Hans
blevet en institution i Tranbjerg, og ca.
200 skrev sig på lykønskningslisten og
takkede for hans indsats. I 1936 valgte
Post Hans at gå på pension som 65-årig
efter 42 års indsats som landpost.
Heldigvis ﬁk Post Hans mange gode
år som pensionist, hvor han bl.a. brugte
meget tid i sin have. Han var også blevet
morfar i midten af 1930´erne. Han fejrede
guldbryllup med Mariane i 1948, men
året efter døde hun. Post Hans blev boende i huset indtil 1955, da han ﬂyttede til
plejehjemmet ”Egely” i Holme. De første
par år havde han det godt og brugte noget
af tiden til at omdele breve og aviser til de
øvrige beboere og hjælpe dem på forskellig måde. I 1957 blev han ramt af sygdom,
og derefter var han bundet til en stol, til
han døde i 1959.
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Benzin i blodet
E

n aprilsnar fra en medarbejder på
Lokalcenteret påstod, at Thorkild
Thyrring skulle være chauffør på lokalcenteret. Det ﬁk oplevelsesmedarbejder
Malene Melbye til at kontakte Thorkild
Thyrring, og han sagde ja til at møde plejehjemsbeboere i Aarhus og give dem en
oplevelse, da han alligevel var i Aarhus i
forbindelse med Classic Race Aarhus.

Tre beboere fra plejeboligerne kom med
ud at køre i den hvide Mercedes AMG
SLK55, som Thorkild Thyrring kom ræsende i sammen med ældrerådmand Jette
Skive, som han havde hentet på rådhuset
på vejen.
Samtidig havde personalet i hus 1A,
afdelingsbestyrelsen og pårørendebeboerrådet stillet en pølsevogn op, så der blev
spist hot-dogs og pølser, mens kølerhjelmen blev slået op, og der blev talt om biler, hestekræfter og tophastigheder.
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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”

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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Onsdagsforum på udﬂugt til Glud Museum
Det lille frilandsmuseum i Glud viser landbolivet på egnen mellem Horsens og
Juelsminde. Landbrugsbygninger og småhuse er opført i autentiske miljøer – de
ﬂeste af bygningerne er nedrevet på deres oprindelige placering og senere ﬂyttet hertil. Museet grundlages i 1912 af en lokal malermester Søren Knudsen – han
var en historisk interesseret ildsjæl, som havde vandret på valsen i Europa, og han
havde et stort tegnetalent, som mange beundrede. Men hans stærke meninger og
ubøjelige væsen kunne også bringe ham på kollisionskurs med lokalbefolkningen,
der var ikke altid plads til ham i landsbyen og i perioder var han tvangsindlagt i
Risskov.

Se siderne 8–9
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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 jordemoderens anmeldelse til kirkekontoret. En forældreanmeldelse er altså kun
nødvendig, hvis ingen jordemoder har
medvirket ved fødslen.
Ugifte forældre har mulighed for at få
faderskabet registreret i 14 dage fra barnets fødsel ved at indgive en omsorgs- og
ansvarserklæring til kirkekontoret – det
medfører fælles forældremyndighed.
Afgives digitalt på www.borger.dk.
Navngivning
Ifølge loven skal et barn have navn inden
sin halvårsdag. Det kan ske enten samtidig med dåb eller uden/inden dåb.
Hvis I ikke ønsker dåb, eller hvis der er
brug for, at navngivningen skal ske tidligere end dåben (f. eks. hvis barnet skal
have pas), er det altid kirkekontoret i bopælssognet, der foretager navngivningen.
På www.borger.dk kan I ﬁnde/foretage
den digitale anmeldelse.
Navneændring
Informationer om og anmeldelse af navneændring kan ﬁndes på www.borger.dk.
Dødsfald
Anmeldelse skal ske senest to dage efter
dødsfaldet til kirkekontoret i bopælssognet. Det er lægens dødsattest, der skal
aﬂeveres. Derudover skal de efterladte
anmode om begravelse eller ligbrænding
i overensstemmelse med afdødes ønsker.
Blanketten kan ﬁndes på www.borger.dk.
Kirkekontoret er behjælpeligt i tilfælde af
spørgsmål.
Kirkelige handlinger
Dåb, bryllup, velsignelse samt bisættelse/
begravelse aftales med kirkekontoret, der
formidler kontakt til præsten.
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Søndag d. 19. juni i Lyseng Kirke
(4. s. e. trinitatis)
10.00: Anette Brøndum
Søndag d. 26. juni i Lyseng Kirke
(5. s. e. trinitatis)
10.00: David Kessel
Søndag d. 3. juli (6. s. e. trinitatis)
10.00: Anette Brøndum
Søndag d. 10. juli (7. s. e. trinitatis)
10.00: Anette Brøndum
Søndag d. 17. juli (8. s. e. trinitatis)
10.00: Anja Stokholm
Søndag d. 24. juli (9. s. e. trinitatis)
10.00: David Kessel

Menighedsrådsmøder
er offentlige
Derfor er du meget velkommen til at
overvære møderne.
Se datoer for afholdelse af
møder i Sognekalenderen eller på
www.tranbjergkirke.dk.

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

Nicolai

SCT

Gudstjenester

Søndag d. 31. juli (10. s. e. trinitatis)
10.00: David Kessel

Tjenesten

Plejehjemsgudstjenester

En at tale med …

Onsdag d. 29. juni,
Lokalcenter Tranbjerg
14.00: Anette Brøndum
Onsdag d. 13. juli,
Aarhus Friplejehjem
10.30: Anja Stokholm
Onsdag d. 27. juli,
Lokalcenter Tranbjerg
14.00: David Kessel
Onsdag d. 10. august,
Aarhus Friplejehjem
10.30: David Kessel

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

70 120 110
 Sct.NicolaiTjenestensmedarbejdere
har tavshedspligt
 'HUføresikkejournalerellerkartoteker
 $OOHkanhenvendesig
 Sct.NicolaiTjenestenerettilbudfra
Folkekirken
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Præstens
rubrik
Anja Stokholm

At være håbets fange
Nelson Mandela, som brugte 27 år af
sit liv på at sidde indespærret i et berygtet fængsel på Robben Island, blev
engang efter sin frigivelse spurgt, om
han ikke var bitter og hævngerrig efter de barske år i fangenskab. Bitter
over at være blevet frarøvet det meste
af sit liv sammen med sine kære. ”Jo,”
svarede han – men tilføjede så: ”Men
jeg bekæmpede og besejrede min
bitterhed og trang til hævn. For gjorde jeg ikke det, ville jeg jo stadig være
fange i en eller anden forstand.”
Selv vi, der i borgerlig forstand er frie
mennesker, kan være fanget. Vi er fanget af alt
det, der har det med at
besætte og formørke
vores sind. Bekymringer, bitterhed, irritation over hinanden, frustration
over det, vi ikke
kan lave om
på (som oftest
hinanden). Ingen af os slipper for de sider

af tilværelsen. De hører med til det at
være menneske. I den kristne tradition kalder vi det for arvesynden: det,
at der til vores liv hører et mørke, vi
kan fortabe os i. Et mørke, som vi holdes fanget i – imens livet ligesom sand
løber ud mellem hænderne på os.
Selv det tætteste mørke kan bekæmpes – det er, hvad Nelson Mandela
svarede journalisten, der spurgte, om
ikke han var bitter efter 27 i helvede.
Svaret var, at hvis ikke han bekæmpede sin hævntørst og bitterhed, ville
han stadig være fange. Der ville ikke
være noget sandt liv til ham ude på
den anden side af fængselsmurene.
Det svar, som Nelson Mandela formulerer, er så stærkt, at det næsten ikke
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er til at rumme for vores forstand.
Hvorfra henter man sådan en styrke
og vilje til at ville menneskelivets sande frihed så stærkt, at man kan gå i
kamp mod mørket – også mørket i en
selv?
En tidligere biskop, George Geil, fortæller et sted en lignende historie
– og antyder også et svar. Det er historien om manden, der i Hitler-tiden
sad fanget i en enecelle. Det barske
ophold driver ham til vanviddets
rand. Fangen fortæller, at da han stod
og balancerede ude over vanviddets
afgrund, da slog en tanke ned i ham,
nærmest som en røst fra oven: ”Sig
altid Gud tak!” Og hans stille tak blev
som en daglig bevægelse væk fra afgrunden. Han takkede for de små
ting: takkede for den smule søvn, han
havde fået forrige nat, takkede for de
gode år, han havde haft, takkede for at
hans helbred endnu var nogenlunde,
og at der hjemme var nogle, der holdt
af ham. Der var kun små ting at takke
for – men af dem ﬁk han alligevel fornyet kræfter til at bære store byrder.
Det er et vilkår for os alle sammen, at
vi forspilder det liv, vi har fået skænket. Det er et vilkår, at vi lader os fange
af mørket i os og omkring os. Men der
er lykkeligvis også den mulighed, at vi
i stedet for mørkets fange bliver håbets fange!
At være håbets fange er et udtryk,
som den sydafrikanske ærkebiskop

Desmond Tutu har brugt. Og håbets
fangenskab er ikke et fangenskab, der
begrænser, men befrier – som sætter
os frie til at gå ud i livet og få mod til
at tage imod det, både når det er tid
til at danse af glæde, og når det er tid
til at synge sorgen ud.
For at være håbets fange eller at sige
Gud tak betyder ikke, at der ikke også
er tidspunkter, hvor der skal grædes
over livet og synges klagesange. Men
selv klagesangene kan være en hyldest til livet; når vi synger dem af sorg
over det glædelige, vi har haft, men
mistet. Da bliver selv klagesangene
en kamp for liv og håb.
Der er et gammelt ordsprog, som lyder sådan her: ”Vend dit ansigt mod
lyset, og skyggen falder bag dig.” Kristendommen vil vende os mod lyset,
så skyggerne falder bag os, og vi bliver håbets fanger.
Når vi forsamles i det gamle hvide
hus med tårnet, der strækker sig mod
himlen, så hører vi de håbefulde ord
om, at vi er skabt ud af kærlighed og
holdes oppe af kærlighed. Det er også
ordene om, at selv om der er mørke i
vores liv, så ﬁndes der en magt, som
vil vende os mod lyset, så skyggen falder bag os – sådan at vi i kristen forstand altid vandrer mod lyset og kan
være håbets fanger. 
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Shop-Amok
Genbrugs børnetøj 0 - 10 år


Klar til sommerferien?
Badetøj, sommerhatte og meget, meget
mere, fra kun 5 kr.
Alt er vasket og strøget, og kun det
bedste kommer til salg i
Shop-Amok
det hele til foræringspriser.
Ferielukket i hele juli måned.
Vi ses igen mandag den 1. august
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
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Formanden fortæller
Tranbjerg Sognegård har netop fejret
sit 35 års jubilæum. Da den blev bygget, syntes vi, nu havde vi plads til alle
de aktiviteter, som vi kunne ønske os,
men det er heldigvis gået sådan, at
nu kniber det med at få plads til de
aktiviteter, vi gerne vil sætte i gang,
men der er desværre nok ikke umiddelbart udsigt til, at vi kan få bygget til
Sognegården.
Nyt i sognet:
Vi har måttet sige farvel til vores kirkesanger Birgitte Dürr, som har fået
andet arbejde. Ny ansat kirkesanger
er Søren Holm Bistrup. Søren er ikke
ukendt i sognet, da han har været vikar, medens Birgitte havde barselsorlov. Velkommen Søren.
Vedr. personregistrering
sker der også noget nyt fra den 1. juli.
Fra denne dato bliver personregistreringen samlet på et kontor ved Ravnsbjerg Kirke for 6 af sognene i Søndre
Provsti. Der vil blive orienteret mere
om den nye fremgangsmåde på kirkens hjemmeside, og i næste nummer af Tranbjerg Tidende, Kirke og
Sogn.
På grund af ændringen vedr. personregistreringen må vi sige farvel til nu-

værende kordegn Lone Kristensen,
tak for den tid du har været i Tranbjerg, Lone.
Fra 1. juli har vi ansat en Kirke- og
Kulturkoordinator, som vil få en
bred vifte af opgaver i sognet. Det
vil blandt andet være undervisning
af minikonﬁrmander, hjælpe til ved
konﬁrmandundervisning, opstart af
musikalsk legestue, kontorarbejde,
kirkens hjemmeside og koordinere
og hjælpe med de løbende arrangementer i Sognegården, velkommen til
Mariann Bech. Det vil sikkert give et
løft og samspil i sognearbejdet.
Jeg tror, at vi også fremover vil have
et rigtigt godt medarbejderteam ved
Tranbjerg Kirke og sognegård til glæde for sognets borgere.
Til september skal vi have orienteringsmøde om valg til et nyt menighedsråd. Efter mødet vil der være mulighed for at opstille kandidatlister.
Jeg håber, du har lyst til at være med.
Jeg vil ønske alle en rigtig god sommer.
Tranbjerg Menighedsråd
Vagn Keseler, formand
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Små ﬁne gademiljøer. Det er ligesom i Den gamle By, bare ude på landet og
i mindre skala

Med onsdagsforum på udﬂugt til Glud Museum 11. maj
Vi gør klar til at gå ind i et af husene med de lavloftede stuer – pas på hovedet!

Søren Knudsens skamstøtte
Som Folk saa Øvrighed. Et Folk, hvis Levefod er betinget af Dyremishandling, maa
uundgaaeligt blive fordærvet, – fysisk
og psykisk. Naar tillige de giftige Stimulanser: Kaffe, Tobak og Spiritus bruges
stærkt, ender Folket i Vanvid, så at endog
Øvrigheden bliver Storforbrydere.

Den 4-længede gårds stuehus har
3 skorstene

På hjemturen drak vi kaffe ved Den Genfundne Bro tæt ved Vestbirk.
Den ﬂotte jernbanebro over Gudenå mistede sin betydning som traﬁkbyggeri i
1929 og blev gemt væk i et stort sanddige
og åen blev rørlagt. Efter at have været
borte i 85 år blev broen forrige år gravet
fri og restaureret, samtidig blev åen reguleret tilbage til sit oprindelige løb. Det
er nu et smukt sted på naturstien mellem
Horsens og Silkeborg.
Som ny i 1899 var det den højeste bro i
Norden.
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Altid 500 varer
til fast lavpris
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