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Første spadestik
Tropsleder Bente Sejersen gav
spaden videre, da det første
spadestik til det store aktivitetstårn blev taget.
Læs mere på side 9

Pris til Naturcenteret
Det er ikke kun borgerne i Tranbjerg, der sætter pris på Naturcenteret. Friluftsrådet gav
stedet en 2. pris i konkurrencen
De grønne spirer og en dejlig
check på 10.000 kroner. Læs
mere på side 34
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Første skoledag for nye
skolestartere
Af Trine Kolbeck, pædagogisk leder
Flaget var hejst på Tranbjergskolen afd. Kirketorvet onsdag den 10. august, hvor 100 forventningsfulde børn var
klar til deres allerførste skoledag.
Børn og forældre mødte ind til samling i aulaen, hvor
der var fællessang og velkomsttale af skoleleder Hanne
Gammelgaard. Med nedtælling fra 10 sprang børnene
ind i skolen. Alle de små elever blev råbt op, og hver klasse fulgtes sammen med deres nye lærer og pædagog ud
gennem skolegården, hvor resten af indskolingens elever
stod klar med flagalle og sang.
Børnene blev fulgt godt på vej til starten på det nye liv
som skolebørn, og bagefter var det forældrenes tur – de
blev orienteret om emner som dagligdag, forventninger
og skole-hjem samarbejdet af skolens ledelse.
Rigtig hjertelig velkommen til de nye skolestartere og
deres forældre.
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redaktion
Henning Sørensen
(ansvarshavende)
Grønløkke alle 92
8310 Tranbjerg
Telefon 8747 8818
Else Andersen
(kasserer)
Nørrevænget 38
8310 Tranbjerg
Telefon 8629 2491
Louise Homann
Sørensen
Hyrdevænget 1
8310 Tranbjerg
Telefon 2070 3451

redaktionens røst …

Kort over byen
Tranbjerg Tidende og Tranbjerg Fællesråd har bevilget penge til
to kortstandere i byen. Men hvad kan vi putte på dem?
Gemmer Tranbjerg på små perler, som kun få kender? Har du
en fantastisk gåtur, som du gerne vil dele med andre?
Der er blevet bevilget penge til i alt to kortstandere i byen. Planen er at stille en kortstander ved fitness-redskaberne ved Laurbærvænget og én ved AIA’s anlæg på Grønløkke Allé, der blandt
andet skal vise den markerede fem kilometer løbe/gårute, som
går igennem byen.
Men standerne og kortet kan bruges til meget mere, og vores by
har meget mere at byde på end en enkelt løberute.
• Så hvad kunne vi mere vise?
• Legepladserne?
• Gode gåruter?

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

• Grønne arealer i byen
• N
 ye ruter – eksempelvis en Hjerterute, hvis nogen tog
initiativ til det
Der er masser af muligheder – så hvis du ligger inde med en
god idé, hører vi meget gerne fra dig på stof@tranbjergtidende.
dk. Pengene er som sagt bevilget, og vi har kontakt til det firma,
som laver standeren – så det er bare med at få nogle ting plottet
ind på kortet, så alle kan få glæde af det.
Vi håber, at mange har lyst til at få sat alle byens skønne steder
på kortet.
Journalist • Stina Christiansen

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 27. oktober,
udgivelsesdatoen er den 25. november.
Tryk:
LaserTryk
Oplag:
4.500
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STOR EFTERSPØRGSEL PÅ ALLE BOLIGTYPER!

START DIT BOLIGSALG
med en GRATIS EDC-salgsvurdering!

Kære 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?
Vi kan tilbyde dig:
• En skarp pris på salær og markedsføring
• Et stort og mangeårigt lokalkendskab
• En høj kundetilfredshed
• Danmarks største køberkartotek
• Danmarks største boligsite for 7. år i træk
Snyd derfor ikke dig selv og din bolig, for en
gratis salgsvurdering fra os.
Venlig hilsen
Søren Justesen & Tom Holst
EDC AROS 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
Tranbjerg Hovedgade 58 • 8310 Tranbjerg • 831@edc.dk • Tlf. 86 72 00 88
Viby Ringvej 5 • 8260 Viby J • 826@edc.dk • Tlf. 86 11 88 44
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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

Ved dødsfald
tlf. 70 26 26 12
Vi kan kontaktes hele døgnet
■

En værdig, smuk
og personlig afsked

■

Vi er der, når du
har brug for os

■

Forbrugerrådet TÆNK
anbefaler at bruge ISO9001
certificerede bedemænd

Ring og få gratis tilsendt
hæftet “Min sidste vilje”
Jakob Houkjær

Preben Balsby Thomsen

Hørning Begravelsesforretning
v/Jakob Houkjær – Per Dunkjærs eftf.
Skanderborgvej 5 / 8362 Hørning

www.houkjaerbegravelse.dk
4|
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bibliotek

Tranbjerg Bibliotek
Arrangementskalenderen
Kom og hent et eksemplar af arrangementskalenderen Efterår2016, eller se alle efterårets
tilbud på aakb.dk.
Her i Tranbjerg spænder tilbuddene vidt; For
børnene – lige fra børneteater til Lego-workshop eller fletning af håret. For voksne fra helbredende kost, tips til NemID og hæk-ling.

Helbredende mad – om superfood
Onsdag den 26. oktober kl.19.00 – 21.00
Hvad får menneskekroppen til at fungere optimalt? Læge Charlotte Bech fortæller om helbredende mad og superfoods.
Foredraget koster 30 kr. og billetter købes på
hjemmesiden, aakb.dk

Har du angst eller fobier?
Onsdag den 9. november kl.16.30 – 18
Karin Mikkelsen, som er certificeret tankefeltterapeut, vil vise, hvordan man via terapi og
øvelser selv kan afhjælpe nogle af problemerne
med angst og fobi.
Arrangementet afholdes i samarbejde med
Tranbjerg Helseklinik. Deltagelse er gratis men
tilmelding er nødvendig.
Efterårsferie for børn

Lego-workshop for børn.
Få testet dine LEGO færdigheder
Lørdag den 15. oktober kl.10.00 – 12.30
Hvem kan bygge det højeste tårn, og hvem kan
vælte flest klodser?
Der er fine præmier på højkant, kaffe eller te
til forældrene og saft til børnene.

For børn fra 5 – 13 år. Forældrene skal ikke
melde sig til. Der er plads til 50 børn

Kom godt i gang med NemID.
Torsdag den 27. okt. og torsdag den 24. nov.
Vi ser på de mange muligheder, der findes
med NemID, og du får tips og tricks til din
digitale postkasse. Har du ikke NemID, kan
vi oprette det på dagen, hvis du medbringer
billedlegitimation i form af pas Begge dage
kl.10.30 til 11.30
Tilmelding er nødvendig.

Kom og lær at strikke, hækle eller
hakke (tunesisk hækling)
Lørdag den 5. november kl. 13.00 – 16.00
Deltagere fra Strik-in hjælper nye håndarbejds-nysgerrige i gang med strikkepinde,
hæklenål og hakkenål. Mød op på biblioteket
med garn og pinde/nåle og få hjælp til at komme i gang med nørklerierne.
Vi sørger for kaffe/the.
Pris 25 kr. Tilmelding nødvendig via bibliotekets hjemmeside.

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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Vi kender
ikke tyven
- men hans
adfærd!
For en sikkerheds skyld
M

Hvem passer på
e d bolig når du
din
fo
r b er hjemme?
ikke
eh
old
for
u ds hjælper
ADK Teknik
olg t e
v a r er
dig med at finde
den bedste løsning
til at sikre dit hjem?
Ring allerede i dag
og få et gratis besøg
af vores rådgiver.

71 990 990

Hvor godt
er dit hjem
sikret ?
Sikring er ikke ensbetydende med alarm.
Det kan også være låse på døre, sikring af
vinduer, og ikke mindst lås på terrassedøren.
Har I allerede i dag en alarm, er den så
koblet rigtigt op til familie, venner elller
alarmcentral. Nabohjælp er godt, men kan
din nabo høre din alarm? Eller måske var en
udendørs sirene løsningen. Tyven kan ikke
lide at blive set, så lys eller kameraovervågning kan også være en løsning.
Sommerferien skulle gerne huskes for de
gode ferieminder, og ikke for at huset var
tømt, da I kom hjem.

www.adkteknik.dk

Kontakt os uforpligtigende, så finder vi en
løsning inden ferien starter.

ADK Teknik & Låse · Bøgekildevej 10 · 8361 Hasselager
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Vigtige tidspunkter:
11. 10. 2016 Influenzavaccination
kl. 9.30-12.00 på Lokalcenter Tranbjerg.
23. 10. 2016 Søndagsbanko for alle
aldre kl. 13, dørene åbnes kl. 12.15.
26. 10. 2016 Jysk Tøjsalg kl. 10.0016.00 + modeopvisning kl. 13.00.
28. 10. 2016 Filmeftermiddag kl.
14, ”Drømmen om det hvide slot”
Kr. 20,00 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.
6. 11. 2016 Søndagsbanko for alle
aldre kl. 13.00, dørene åbnes
kl. 12.15.

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: mandag-torsdag
kl. 10.00-14.00
Fredag kl. 10.00-13.30
Tlf.: 87 13 43 33
Frivilligkoordinator:
Tlf. 51 64 89 77

19. 11. 2016 Julemarked kl. 10-15.
Der vil være julepyntet, julemusik
og 28 stadepladser, så der mulighed
for at gøre en god handel, og købe
lidt godt til ganen i Cafeen.
25. 11. 2016 Filmeftermiddag
kl. 14.00, ”Landsbylægen”
Kr. 20,00 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.
16. 12. 2016 Store julehygge dag.
Glæd jer, der kommer nærmere
information i næste blad.

Forebyggelseskonsulent:
Gitte Sand
Træffes mandag-torsdag kl. 8.30-9.00
Tlf. 87 13 43 09
E-mail: gsa@aarhus.dk
Sundhedsklinikken:
Lokalcenter Tranbjerg:
Åbningstider: mandag, tirsdag, onsdag,
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.

|7

TT06-2016.indb 7

18/09/16 10.02

Turen til Samsø
august 2016 sendte vi 96
D englade25.pensionister
fra Tranbjerg til
Samsø, for at se lidt på øen.
Det var en rigtig god dag, med sol og
varme, og flere overraskelser i løbet af
dagen.

På hjemturen havde vi den glæde
at kunne tilbyde alle en øl eller vand,
sponsoreret af Tranbjerg Tidende.
STOR TAK FOR DET.
Også tak for godt samarbejde.
Brugerrådet · Tranbjerg Lokalcenter
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1. spadestik

1. spadestik for 1. Tranbjerg
De første spadestik til bunden af spejdernes nye aktivitetstårn blev taget af
mange ivrige spejderbørn.
Af Stina Christiansen
i 1. Tranbjerg Bente SeT ropsleder
jersen bød velkommen til de fremmødte og rakte sølvspaden videre til formand for 1. Tranbjerg Henning Jensen og
gruppeleder Bent Sejersen. Sammen tog
de det første spadestik til det sted, hvor
der snart skal støbes fundament til det 14
meter høje aktivitetstårn, som spejderne
vil bygge.
Da de havde gravet, var det alle børnenes tur til at gribe en spade og grave.
Og så var det tid til at smage nogle af
de flotte kager. Mens kagerne blev nydt,
fortalte Bente Sejersen mere om det

Henning Jensen og Bent Sejersen tager 1. spadestik.

spændende projekt, der startede som en
simpel idé om et sted at klatre, men langsomt udviklede sig til et sted, hvor man
kan rappelle over i skoven, hænge et specielt telt op og sove i det og klatre både
ind- og udvendigt.
- Det her tårn kan helt vildt mange
ting. Måske ikke lige til at starte med,
men med tiden kommer det til det, sagde
Bente Sejersen.
Projektet bliver samtidig et genbrugsprojekt, hvor spejderne skal finde ud af at
bygge det udelukkende af genbrugsmaterialer. Blandt andet skal lysmaster, som er
pillet ned i Lystrup bruges til de fire hjørnesøjler. Man må ikke klatre i lysmasterne
på gaden, men ovre ved 1. Tranbjerg må
man altså gerne, når aktivitetstårnet en
gang står klar.

Der blev taget rigtig mange spadestik, da børnene tog fat.
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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
Kontakt kun via
abfaeble@abf-aeblehaven.dk

FYSIOTERAPI DER GØR GODT

TLF: 6130 3137 - kontakt@sylvesterbyg.dk
Sylvester_Ann.indd 1

5/22/12 11:10 PM

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
Trailere udlejes • Flytning tilbydes

Mere plads for pengene!

tlf. 50 56 86 06
www.lumen.dk
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FÅ VIDEN OG BLIV

DEMENSVEN
Udfordret af demens
Når man får en demenssygdom, mister man ikke alene
hukommelsen. Dagligdagsting som at finde vej eller at købe ind
kan pludselig blive en vanskelige opgave. Mange vil også opleve
at føle sig isoleret.
Livet med demens kan blive meget lettere og gladere, hvis man
møder forståelse og får en hjælpende hånd.

Demensvenner gør en forskel

Alzheimerforeningen drømmer om et demensvenligt Danmark
og vil derfor finde 100.000 Demensvenner, der på forskellig vis
har lyst til at støtte mennesker, der er ramt af demens.

En DEMENSven er en person, der rækker hånden frem, når han
eller hun møder et menneske med demens – fx derhjemme, i
opgangen, på villavejen, i butikken, på arbejdspladsen eller der,
hvor personen med demens måske er kommet på afveje eller
har brug for hjælp. Som DEMENSven melder man sig ikke til at
gøre noget bestemt, men kan engagere sig i det omfang, man
har tid og lyst.

Vil du også være DEMENSven?

 Kom og bliv inspireret til, hvordan du med små
handlinger kan gøre en positiv forskel for mennesker,
der har en demenssygdom.

FAKTA OM DEMENS

 70-85.000 mennesker lever med en
demenssygdom
 Hvert år registreres ca. 8.000 nye
tilfælde af demens
 I 2040 forventes antallet af demente
over 60 år at vokse til 120-146.000
 400.000 personer lever med et
menneske med demens i familien

Mårslet

Kolt

Beder

Tirsdag d. 13.9 kl. 14.00 – 16.00
Lokalcenter Kildevang,
Langballevej 3

Mandag d. 3.10 kl. 15.30 – 17.30
Lokalcenter Koltgarden,
Kunnerupvej 196

Tirsdag d. 11.10 kl. 14.00 – 16.00
Lokalcenter Eskegarden,
Byagervej 115

Tranbjerg Onsdag d. 2.11 kl 13.30 – 15.30
Tranbjerg lokalcenter,
Torvevænget 3A
Solbjerg

Torsdag d. 10.11 kl. 15.30 – 17.30
Solbjerg lokalcenter,
Elmevangsvej 2

ARRANGEMENTET ER GRATIS OG
FOR ALLE INTERESSEREDE
TILMELDING IKKE NØDVENDIG

ØL/VAND/KAFFE/TE KAN KØBES

 Hør Elsebeths beretning om, hvordan det er at leve med
en ægtefælle med en demenssygdom – hvad var de
første tegn på sygdommen, hvilke udfordringer giver
sygdommen, og hvad betyder det at møde venlige og
forstående mennesker – eller det modsatte.
 Bliv registreret som DEMENSVEN

| 11
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Nyt fra Tranbjerg Fællesråd

Hvordan skal Tranbjerg se ud i 2050?
Det er et stort emne, som fællesrådet
har arbejdet med i et år.
Af Jørgen Dahlgaard,
sekretær i Fællesrådet
bare på hvad der er sket i Tran
T ænk
bjerg i seneste 40 år og hvad kan der
så ikke ske i næste 40 år? Men heldigvis
tog en del borgere også opgaven på sig –
og samlede resultat har imponeret folkene
inde på rådhuset: Kommunen fremhæver
nemlig Tranbjerg som et godt eksempel
for planstrategien!
I en pressemeddelelse fra kommunen
hedder det:
»Forstæder vil gerne vokse
En række forstæder vil gerne vokse og
blive bedre byer at bo og arbejde i. Aarhus
Kommune går nu i tæt dialog med fælles
rådene om de store visioner.
Det er ikke kun Aarhus Midtby, der
skal blive tættere, mere levende og have
bedre bymiljøer. En række af Aarhus’ for
stæder vil også udvikle sig. De vil have
ﬂere indbyggere, større mangfoldighed i
udbuddet af boliger, liv i deres centre og
mere by omkring stationerne.
Det står klart efter Aarhus Kommune
har haft sin Planstrategi 2015 i offentlig
høring. Planstrategien peger på, at Aar
hus frem mod 2050 skal vokse til 250.000
arbejdspladser og 450.000 indbyggere på
en måde, så byen som helhed bliver tæt
tere og mere levende, og den er ﬂere for

stæder helt med på. To fællesråd har lavet
deres egne ambitiøse visioner for, hvor
dan mange ﬂere kan bo og arbejde i deres
lokalområder i fremtiden.
I både Tranbjerg og LystrupElsted vil
man således gerne blive noget nær dob
belt så store, og vel at mærke stort set på
den samme plads som nu«.
I Tranbjerg foreslår fællesrådet fortæt
ning og omdannelse omkring stationen,
ny bebyggelse vest for Landevejen mod
nord, overbygning af Landevejen mod
syd, salg af den del af Tranbjergskolen,
som ligger på Kirketorvet og andre kom
munale ejendomme til ﬁnansiering af et
nyt stort center, udbygning af den øv
rige del af Tranbjergskolen og arealerne
heromkring, ﬂere idrætsfaciliteter m.v.
Samtidig foreslås et nyt letbanetracé ind
gennem byen forbi det nye storcenter på
Kirketorvet og uddannelsescentret ved
Tranbjergskolen.
Borgmester Jacob Bundsgaard siger:
»De ﬂeste fællesråd er med på, at vi skal
bruge byens vækst til at bygge byen tæt
tere, mere mangfoldig, mere levende
og styrke identiteten og fællesskaberne
i byens forskellige områder og kvarte
rer. Enkelte har selvfølgelig nogle lokale
bekymringer, men grundlæggende har
fællesrådene virkelig taget planstrategiens
tema om ”Klog vækst frem mod 2050” til
sig i en grad, jeg kun havde turde håbe på.
Det er virkelig spændende, at vi som by
samfund har den kraft i os, og at fælles
rådene selv spiller ind med store planer
for deres egne byområder«.
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fællesrådet
Derfor vil han sammen med rådmand
for Teknik og Miljø Kristian Würtz nu
i dialog med fællesrådene om, hvordan
de ambitiøse planer kan komme med i
det forslag til kommuneplan, som by

rådet skal udarbejde når, planstrategien er
endelig vedtaget.
Og i Tranbjerg Fællesråd glæder vi os
til at komme i gang med arbejdet.

En af mange muligheder for ny bebyggelse i centerområdet.
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herre- og
Damefrisør

center
salonen
center
salonen
center
salonen
center sYD

Tranbjerg - 86 29 49 49

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

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

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

Dyreinternatet
et besøg værd
m

Ko

og

…

kig

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

Tranbjerg
Køreskole

Dansk Dyreværn Århus
Tingskoven 5 • 8310 Tranbjerg J.
Tlf.: 8733 4440 • www.ddaa.dk

8629 5400
www.advokatkirstentolstrup.dk

 Skøder
 Skilsmisse
 Erstatning





Din nye køreskole satser på lokal nærhed og god service.

Testamenter
Ægtepagter
Arv/Dødsbo

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

MÅRSLET GRATIS RETSHJÆLP
mail@advokatkirstentolstrup.dk

Afslibning
& behandling
af trægulve

Skal gulvet holde, så ring til Polle.

86 29 46 85
60 800 807
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friskole

Et skridt tættere på Tranbjerg Friskole
Mange fremmødte til borgermødet i august brændte efter svaret på
spørgsmålet ’Hvor skal Tranbjerg Friskole ligge henne?’
Af Stina Christiansen
nysgerrige forældre dukkede
M ange
op til Tranbjerg Friskoles borgermøde onsdag den 24. august. Initiativgruppen melder om endnu et møde med god
stemning og en masse spørgsmål fra det
engagerede publikum.
På mødet fremviste initiativgruppen
bag skolen det endelige værdigrundlag og
præsenterede, hvordan de forestiller sig,
at skoleskemaet på Tranbjerg Friskole vil
kunne se ud. Der bliver mulighed for at
veksle mellem mere traditionel klasseundervisning og tema-dage eller -uger, hvor
børnene kan fordybe sig. Men der bliver
også faste rammer og gentagelser, som
især de mindste skoleelever nyder godt af.
Blandt andet vil hver dag starte med morgensang, hvor alle siger godmorgen og
ønsker hinanden en god dag.
Placering
’Hvor skal skolen ligge?’, har været et tilbagevendende spørgsmål lige siden, sløret
blev løftet for de allerførste spæde drømme og tanker omkring Tranbjerg Friskole.
Initiativgruppen har arbejdet på en del
forskellige løsninger, men at finde en placering til skolen har vist sig at være en lidt
længere proces, da der er mange ting, der

skal vendes med kommunen, før de kan
få lov til at drive en skole på en placering
i Tranbjerg.
Derfor arbejder de nu på en midlertidig placering til skolestart 2017 og arbejder videre på det gode samarbejde med
kommunen om at finde en permanent
adresse til skolen.
Bygge efter vores rammer
Håbet er, at de kan nøjes med at bo til
leje i 2-3 år, før den endelige placering for
skolen er fundet.
- Vi håbede, at det ikke havde været
nødvendigt med en midlertidig placering,
men på denne måde har vi mulighed for
at koncentrere os om skolestart og løbende få klarlagt, hvilke ønsker og krav vi har
til de nye bygninger, og dermed kan vi
bygge en skole lige efter Tranbjerg Friskoles rammer i stedet for, at allerede eksisterende bygninger skal sætte rammerne for
Tranbjerg Friskole, siger Line Fjordside
Have fra initiativgruppen.
Det koster både tid og penge at starte
en friskole og Tranbjerg Friskole er ingen
undtagelse.
- Vi skal ud og finde cirka 20.000 kroner per barn, som skal gå på vores skole,
så der venter et kæmpe stykke arbejde
med at søge fonde, sponsorer, lave lotteri eller hvad vi nu ellers kan finde på.
Så sidder du med en rigtig god ide til,
hvordan vi kan få penge i kassen, hører vi
meget gerne fra dig, siger Charlotte Vind
Pless – ligeledes fra initiativgruppen.
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Arkivernes dag - Livshistorier
”Arkivernes dag” nærD enmerårlige
sig. I år er det lørdag den 12.
november, og Tranbjerg Lokalhistoriske
Samling har i samarbejde med Tranbjerg
Bibliotek valgt at fokusere på emnet livshistorier og erindringer. Derfor er der en
udstilling på Biblioteket, som viser billeder fra Tranbjerg gennem tiden, og der
vil også blive givet eksempler på nogle af
de livshistorier, som er opbevaret om indbyggerne i Tranbjerg.
Udstillingen vises i hele november,
og lørdag den 12. november vil arkivets
medarbejdere være til stede fra 10 til
15 og give oplysninger om udstillingen.
Der vil også være mulighed for at aflevere arkivalier, billeder og dokumenter til
arkivet.
Vi har flere erindringer og nogle enkelte livshistorier, men er selvfølgelig interesseret i at modtage flere. Gennem livshistorierne får man et godt indtryk af personernes liv og vilkår, og ofte kommer også

lokalhistoriske begivenheder til udtryk.
Da bogen ”Tranbjerg før og nu” udkom i 1984, medførte det en stor lokalhistorisk interesse, og der var mange, der
afleverede arkivalier til arkivet. Faktisk
stammer de fleste af vores arkivalier fra
den periode, så det ville være fint, hvis der
kom afleveringer – gerne i form af erindringer eller livshistorier – fra personer,
der har levet i Tranbjerg efter 1970.
Også Aarhus Stadsarkiv opfordrer
til afleveringer af livshistorier. Det er et
projekt i forbindelse med Kulturbyåret
2017, og man kan læse mere om det på
www.2017aarhusianere.dk . Her er der
anvisninger på, hvordan man kan aflevere
sin – eller andres – livshistorie, og man
kan også læse eller høre mange af de livshistorier, der allerede er blevet afleveret.
Som eksempel på hvor mange oplysninger en livshistorie giver, fortælles her
om Peter Marius Løvnes liv:

Peter Marius Løvnes
Løvnes boede i Tranbjerg fra
og i de følgende år arbejdede Peter LøvP eter
1922 til sin død i 1967. Han var født
nes både som tømrer og pantefoged, ini Vejle og blev udlært tømrer i 1910. Efter sin svendeprøve havde han forskellige
jobs i Danmark og Norge, inden han via
et job i Viborg rejste til Tranbjerg i 1922
sammen med fire kolleger. De forsøgte at
genstarte Hammerværket, men det mislykkedes. Løvnes-familien blev dog boende i det nybyggede hus på Gartnervænget,

den han i slutningen af 1930´erne åbnede
en fiskeforretning i Viby sammen med sin
kone, Julie. Den drev de frem til 1967.
Vi kender en del til Peter Løvnes´ livshistorie, dels fordi han opbevarede dokumenter fra sin ungdom, som er blevet
videregivet til Tranbjerg Lokalhistoriske
Samling, og dels fordi en slægtning har
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Løvnes ca. 1910.

skrevet hans livshistorie på 2 A4-sider,
som ligeledes er bevaret. Herigennem får
man et godt indtryk af en ung håndværker, som med sin uddannelse rejste rundt
i Danmark og Norge og videreuddannede
sig. Man ser også hans ambitioner om at
starte noget nyt, og da modgangen viste
sig, gik han ikke af vejen for at prøve noget nyt, der lå uden for hans fag.
Han blev født i Vejle den 4. januar
1890 og fik navnet Peter Marius Knudsen. Ifølge livshistorien tjente han på landet fra han var 9 år, og de følgende år
havde han jobs hos forskellige gårdejere.
Omkring 1905 kom han i tømrerlære i
Give, og i sin læretid arbejdede han bl.a.
på Landsudstillingen i Aarhus 1909 med
opførelsen af Skansepalæet. Hans svendebrev viser, at han bestod svendeprøven i
april 1910 ved at lave en trappe med fire
trin. I vinteren 1911-12 var han på Val-

lekilde Højskoles håndværkerafdeling,
og derefter arbejdede han som svend og
pladsformand forskellige steder på Sjælland og i Aarhus. Der er bevaret fire udtalelser fra hans chefer, og alle giver Løvnes
et meget flot skudsmål.
Derefter tog Løvnes til Norge, hvor han
fra 1918 til 1919 arbejdede på forskellige arbejdspladser, bl.a. i Kristiania (Oslo). Det var under dette ophold, Løvnes i
1918 tog navneforandring fra slægtsnavnet Knudsen til det norskklingende Løvnes. Lokalhistorisk Samling opbevarer det
originale navnebevis, som er underskrevet
af justitsminister C. Th. Zahle, der også
var statsminister fra 1913 til 1920.
I 1919 blev Løvnes pladsformand på
Chr. Riegels Trævarefabrik i Viborg, og
ifølge overenskomsten var lønnen på 300
kr. om måneden, en høj løn på det tidspunkt. I september samme år giftede han
sig med Julie Jensen fra Thyregod, og i
løbet af et par år fik de døtrene Gerda og
Anna.
Trods den gode løn tog Løvnes i 1922
det store spring, da han med fire kolleger
i Viborg købte Hammerværket i Tranbjerg. Det var blevet startet af nogle Tranbjerg-borgere i 1917-1918, men allerede
i 1921 gik det fallit med et større tab. De
fem kolleger satsede på trævarefabrikken
og etablerede sig med en kollektiv ledelse, men selv om der på et tidspunkt var
mange ansatte, måtte de dreje nøglen om
i 1924 og give den til banken. Det var ikke
uden grund, at Hammerværket i folkeviddet blev omdøbt til Jammerværket.
Peter og Julie Løvnes byggede villaen
på Gartnervænget 11 og fik dermed slået
rødder i Tranbjerg. Efter 1924 fortsatte
Løvnes som selvstændig tømrermester i
Tranbjerg. Ifølge hans livshistorie var det >>
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i begyndelsen under trange kår, og derfor åbnede Julie Løvnes et pensionat for
unge mennesker i byen. Imidlertid gik det
hurtigt fremad for tømrervirksomheden,
som fik mange opgaver med opførelsen
af egnens mindre og større landbrugs- og
beboelsesejendomme. I 1926 blev Løvnes formand for Bygningskommissionen i
Holme-Tranbjerg kommune.
På grund af sygdom måtte Peter Løvnes i begyndelsen af 1930´erne opgive
jobbet som tømrermester og leve en mere
stille tilværelse. En periode var han pantefoged, men i 1937 tog livet en ny drejning
for Julie og Peter Løvnes, da de åbnede
en fiskeforretning i Viby, og fra 1941 til
1967 havde de ”Viby Fiskehal”, på Kongevejen 27, omtrent hvor Viby Centret ligger i dag. I 1967 var ejendommen en af
de mange ved Kongevejen, som blev nedrevet som følge af vejudvidelserne i Viby.
Selv om Peter Løvnes gennem ca. 30 år
havde arbejdet som tømrer og tømrermester, blev han i de sidste årtier altid omtalt
som fiskehandler Løvnes.
Også i sin fritid var Peter Løvnes meget aktiv. Han var engageret i byens udvikling, og han var bl.a. med til at samle
tilslutning til at få etableret gadebelysningen i Tranbjerg i 1930. Han var med
i sangkoret, som blev ledet af lærer Johs.
Kristensen, men hans største interesse,
som han delte med sin familie, var dilettantforestillinger, som var en årlig tilbagevendende begivenhed i Tranbjerg. Løvnesfamilien optrådte ofte i forestillingerne,
og familien var også medlemmer af Jysk
Folkescene.
Efter Peter Løvnes død i 1967 flyttede
Julie Løvnes på et tidspunkt til Saralystparken, hvor hun engagerede sig i Pensionistforeningen i Højbjerg. I midten af

Løvnes, Julie, ca. 1920.

1980´erne flyttede Julie tilbage til Tranbjerg, da hun fik bolig i Trankærvænge
(Lokalcentret). Hun døde i 1989.
Peter Løvnes fik prøvet mere end de
fleste. Hans nysgerrighed og gå-på-mod
førte ham til mange arbejdspladser i Danmark og Norge. Han stillede sig ikke tilfreds med det sikre, men ønskede også at
være med til at etablere en virksomhed.
Da det ikke lykkedes, startede han med
succes for sig selv, og da sygdom ramte,
fandt han andre og mindre belastende
jobs. Og da han begyndte at arbejde som
niårig, fik han mange år på arbejdsmarkedet, i alt 68 år, heraf ca. 30 år som tømrer
og 30 år som fiskehandler.
Godt gået.
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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

Kør ind og stol trygt på at

VI TA’R ORDENTLIG HÅND OM DIN BIL

• REPARATION
• OPRETNING
• SALG OG KØB AF BRUGTE BILER
• UDLEJLING OG SALG AF TRAILER

Solbjerg Biler

Solbjerg Hovedgade 19, 8355 Solbjerg
Tlf. 86 92 78 00, mail@solbjerg-biler.dk
www.solbjerg-biler.dk

AutoPartner – for en sikkerheds skyld
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v/Jens-Ole Jensen
Damvænget 30
8310 Tranbjerg J.
Tlf. 86 29 16 98 • Mob. 20 33 06 84

SYDBYEN KALDER...
Skønt hus i Tranbjerg søges 2 badeværelser og minimum 3 værelser.
Gerne i god stand, men ikke et must.
Stor have eller tæt ved legeplads.
Max. pris 2,6 mio. kr.

Tlf. 70 70 79 61
www.aarhusmæglerne.dk

Aarhus
Mæglerne

Tranbjerg

Apotek

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

Tilsluttet Centralforeningen
af autoreparatører i Danmark

Claus Jensen
Tømrermester
Tranbjerg Hovedgade 27
8310 Tranbjerg J
Tlf.: 28 21 82 01

- den klarer vi!

Hasselager Auto ApS
Elmegårdsvej 11

Tlf. 86 28 83 08
Service · Autoglas service · Skader ·
Reparation og Fejlfinding · Klargøring til syn
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dagplejen

Indvielsen af Dagplejehuset

Solen skinnede på de mange glade
børn, forældre, samarbejdspartnere og
dagplejere som var mødt op til indvielsen af Dagplejehuset i Tranbjerg
d. 8. september.
som ligger på GrønløkD agplejehuset,
ke Alle 5 i Tranbjerg, har gennemgået en omfattende renovering.
Med renoveringen har vi fremtidssikret huset og fået skabt et hus med gode
betingelser for børnenes trivsel udvikling,
leg og læring fortæller pædagogisk leder
Mie Lund.
Hun har selv fået kontor i huset, hvilket også giver mulighed for en tættere vejledning og sparring med den enkelte dagplejer og legestuegruppen.
De 14 kommunale dagplejere er delt
op i legestuegrupper med 3 dagplejere og
12 børn i hver gruppe. Grupperne kommer på skift i heldagslegestue i Dagplejehuset en gang ugentligt.
Mie Lund fortæller videre, at den pædagogiske kvalitet i huset er sikret, og at
både børnene og dagplejerene er glade for
at komme i huset, hvor der er tænkt på
selv den mindste detalje i forhold til indretningen. Huset er delt op i små lærings-

områder, som giver rig mulighed for arbejdet med de pædagogiske læreplaner.
Her er små læringsrum med fokus på
den sproglig udvikling, områder hvor den
motoriske udvikling er i fokus, et område med et børnekøkken og et område
med en dukkekrog, som giver mulighed
for rollelege. Et område hvor musik og
sang har høj prioritet og et kreativt hjørne, hvor tegning og maling er i højsædet.
Desuden øves koncentration, selvstændighed og turtagning, som vigtige forudsætninger for barnets videre trivsel på
vej mod børnehaven. Vi ønsker hermed
at give børn og forældre et endnu bedre
dagplejetilbud.
Til huset hører også en dejlig have og
en lille skov, hvor børnene nyder at udfolde sig sammen med deres dagplejer.
I nær fremtid laves endnu en forbedring af dagplejehuset. Legestuegrupperne
har nemlig fået bevilget et nyt køkken,
som vil give mulighed for yderligere aktiviteter for især de største dagplejebørn.
Endvidere bliver der i løbet af efteråret
indkøbt 2 ladcykler, som dagplejerne på
skift vil benytte på ture ud i naturen sammen med dagplejebørnene.
Se mere på dagplejens hjemmeside
www.tranbjerg.dagtilbud-aarhus.dk
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Massage
der hvor det passer dig
• Omfugning af murværk • Skorsten
• Pudsning og vandskuring
• Klinker og flisearbejde
• Tilbygning, ombygning og renovering
• Badeværelser • Diverse reparationer

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

40 95 54 42

astholm
massage
Ny klinik i Center syd
Kirketorvet 9, 8310 Tranbjerg

www.bastholm-massage.dk
aps
Kåre Henneberg Laursen
Skovgårdsvænget 530 · 8310 Tranbjerg

Mob: 3116 8305

www.tranbjerg-murerservice.dk

Dyrlæge
Finn
Østergaard

Dyrlæge
Kari-Anne
BjørnkjærNielsen

Dyrlæge
Ulrik Oudrup
Bech

Dyrlæge
Susanne Rau

Dyrlæge
Anette Valeur
Axelsen

Dyrlæge
Peter Weis

Dyrlæge
Gitte Stenholt

• Medicinsk og kirurgisk behandling • Røntgen • Scanning • Endoskopi
• Laboratorieundersøgelser • Hudundersøgelser • Tandbehandling
• Stor petshop med salg af foder og udstyr • Træning på vandløbebånd
• CT-scanning • Hofteproteser • Fysioterapi

Ingerslevtoften 4 • 8310 Tranbjerg • Tlf. 70 20 40 47 • www.oestergaards-dyrehospital.dk
Åbningstider: Mandag 8.00-19.30 • Tirsdag-fredag 8.00-17.00 • Lørdag 9.00-12.30 • Døgnvagt
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VI ER EKSPERTER
I SYDBYEN
Det kan ikke siges højt nok vi jagter kvaliteten i alt,
hvad vi foretager os.
57 boliger solgt i Sydbyen
de sidste 12 mdr.*
Kontakt Aarhus Mæglerne allerede i dag på tlf. 70 70 79 61
info@aarhusmaeglerne.dk - www.aarhusmæglerne.dk
*Tal fra boligsiden.dk . pr. 01.09.2016.
Sydbyen: 8260, 8270, 8310, 8320, 8330, 8340, 8355, 8361, 8362

Aarhus
Mæglerne
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Tranely fejrede 1 års fødselsdag
Musik- og dramainstitutionen
på Kirketorvet holdt festlig
sommerfest med klovne og
masser af forlystelser.
Af Stina Christiansen
forældreråd,
D etdervarstodTranelys
for fejringen af institutionens første fødselsdag, og
i den anledning var både de og
personalet klædt ud som klovne.
Forældrene havde også arrangeret masser af boder, hvor børnene
kunne prøve alle mulige ting – og
så var der heldigvis også masser
af kage og lækker frugt.
Der var alt, hvad der skulle
være til en rigtig fødselsdag.

Musik og sang
Der var også masser af sang, som
det hører sig til til en rigtig fest.
Børnehavebørnene sang en cirkussang, og vuggestuebørnene
sang Hjulene på bussen – dog
med lidt hjælp fra de store børn
også.
Tranely er nemlig en musik- og dramainstitution, så der
bliver sunget, spillet på musikinstrumenter og brugt en
masse udklædningstøj blandt
de 25 vuggestuebørn og de 20
børnehavebørn.
I løbet af den kommende tid
udvider institutionen med en
børnehavestue mere, så de kommer op på 35-40 børnehavebørn.
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Boligsalg i Tranbjerg?

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

Morten Pedersen. Ejendomsmægler & valuar, MDE

Ansv. indehaver Annette Rønne
Ejendomsmægler & valuar MDE
Center Syd, Kirketorvet 6-8, 8310 Tranbjerg
tranbjerg@home.dk
facebook.com/hometranbjerg
Tlf. 86 29 07 11
home.dk

Ejendomsmæglerkæde for Danske Bank koncernen
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kræmmere

Et vådt kræmmermarked

De handlende udeblev, og det var en
våd omgang for kræmmerne til Børnenes eget kræmmermarked i år.
Af Stina Christiansen
af kræmmerne kunne heldigD evisfleste
ikke huske, at det nogensinde har
været så vådt vejr til et kræmmermarked
før, men alle var enige om, at det er betingelserne, når man arrangerer noget udendørs i Danmark.
Men sagt på godt jysk, så var det bare
træls. Det regnede næsten hele tiden i de
fire timer, kræmmermarkedet varede –
fem timer hvis man tæller den time med,
hvor boderne blev stillet op.
Boderne blev dækket af parasoller, pavilloner, paraplyer og store plasticstykker,
så varerne ikke skulle tage skade.
Samme hyggelige stemning
Men selvom der var betydeligt færre
handlende, og flere af boderne måtte tage

de fleste af deres fine ting med hjem igen,
så var der den samme hyggelige stemning,
som der plejer at være.
Da Kelds Kulinariske Kapel gik på,
kunne man se, hvordan musikken bragte smilene og lidt vrikken med hofterne
frem.
Legetøj til genbrug
Desværre var der sket en misforståelse,
da Folkekirkens Nødhjælp stillede deres
varebil op i slutningen af kræmmermarkedet. Sidste år tog de mod alt legetøjet, men i år ville de kun modtage tøj. Så
mange gik desværre forgæves med deres
bidrag, og det beklager vi rigtig meget.
Næste år finder vi en bedre og holdbar
løsning.
Heldigvis trådte spejderne til som
frelsende engel og tilbød at hente legetøjet og tage det, de kunne bruge til
deres loppemarked og køre resten på
genbrugspladsen.
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Den glaDe slagter

”Har Dit Gulv brug for hjælp?”

Partyservice . Pølseborde
Osteborde . receptionsmad
Kold buffet . Varm buffet
anretninger

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

22480135 / 27382738

mesterslagteren
- lev sundt med kød

Den glaDe slagter
Center syd 8310 tranbjerg

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

Book et møde med mig
Rasmus Løfgren
Ellegaard
8630 3705

rlel@djurslandsbank.dk

Gra
banks tis
kifte

Tranbjerg Hovedgade 1 • 8310 Tranbjerg
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Køb 1 produkt til 169 kr.
u ds

olg t e

og få 1 stk. GRATIS!

v a r er

n!

På gensy

Mandag 9-18
Tirsdag 9-18

ÅBNINGSTIDER
Onsdag 9-18
Torsdag LUKKET

Fredag 9-18
Lørdag 8-13

8629 4800
Tranbjerg Hovedgade 3 - 8310 Tranbjerg v/Djurslands Bank
“Buslinie 4A lige til døren, 300 m fra toget”
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Tranbjergs nye ﬁtnesscenter
På Orholt Allé har Motion og Liv endelig åbnet dørene til det 400 kvadratmeter store, gennemrenoverede fitnesscenter.

bygning på Orholt Allé ligger der nu 400
kvadratmeter topmoderne og gennemrenoveret center, hvor du kan få pulsen
op, komme i form og lære alt fra yoga til
mindfulness og baby massage.
Centeret har været længe undervejs. Da
Tranbjerg Tidende første gang skrev, at vi
snart fik et motionscenter, måtte folkene
bag centeret indse, at det alligevel ikke var
sådan lige til at åbne et motionscenter.
- Til at begynde med, lejede vi bare
lokalet af KFI, men vi måtte erkende, at
vi ikke ville kunne renovere og udvikle
stedet, som vi gerne ville på denne måde.
Så vi endte med at købe stedet, fortæller
Mads Winther, som er én af ejerne.
De fire ejere, Kristian Holk, Peter
Svendsen, Mads Winther og Lars Hoppe
Rasmussen, har forskellig baggrund og
vinkler på fitnesscenteret. Men fælles for
dem er, at de vil have et lækkert center,
hvor de selv har lyst til at komme og til at
gøre noget positivt for andre og gøre dem
glade for deres træning.

viste dog hurtigt, at de blev nødt til at
have et handicaptoilet også, og det betød,
at de har måttet bygge til. Men så blev der
også plads til en flot reception og et lille
kontor.
Der er også kommet et kæmpestort
ventilationsanlæg til, som nærmest kan
trække håret af en skaldet mand. Så det
bliver ikke ét af den slags centre, hvor
duften af armsved og sure sokker slår én
i ansigtet som en gammel karklud, når
man træder ind i rummet.
Generelt er det svært at se spor efter de
tidligere ejere af Bilde-bygningen – købmanden, dyrefoder-butikken, postbutikken, blomsterhandleren, frisøren, og hvad
der ellers har været af butikker der. Lokalerne er lyse, og der er nye gulve over det
hele – oven i købet med stødabsorberende gulv i holdrummet.
- Vi kunne godt bare være den type
center, som havde 30 europaller og et
traktordæk. Vi ville jo til at begynde med
være ubemandet og ikke have badefaciliteter. Men nu er ambitionerne vokset. Vi
har et kæmpe ventilationsanlæg og spritnye, lækre maskiner, som gør, at vi bliver
et center, som producenten af maskinerne
vil vise andre, så de kan se, hvordan det
kan gøres, fortæller Lars Hoppe.
Samtidig er der også kommet både
herre- og dameomklædningsrum med
brusere.

Komme videre
Først da købet var på plads i december
2015, kunne ejerne begynde at sætte lokalerne i stand. En myndighedsgodkendelse

Spændende hold og trænere
Motion og Liv tilbyder styrketræning på
nye, avancerede maskiner, som kan alt
fra at modtage det træningsprogram, en

Af Stina Christiansen
har fået sit eget lækre
T ranbjerg
fitness-center. I den gamle Bilde-
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fitness

Sådan bliver den kommende indretning.

træner har lagt til dig, til at køre Netflix,
så du kan tage et afsnit af yndlingsserien,
mens du træner, eller vise dig en rute gennem Sahara, så du føler, at det er der, du
løber rundt.
Du kan også lave ren styrketræning,
hvis det tiltaler dig mere. Eller melde
dig på ét af de 22 hold, som stedet tilbyder. Der er både formiddags-, eftermiddags- og aftenhold. Du kan gå til yoga
med din baby, slappe af med mindfulness eller få kørt kroppen igennem til
søndags-styrkeren.
De mange trænere er enten fra Tranbjerg eller i omegnen, så det vil for mange
være kendte ansigter. De fleste af dem har
mange års erfaring fra andre centre, har
selv dyrket fitness eller anden sport på høj
plan og kender til at skulle finde motivation, tid og lyst til at træne.
Få den rette motivation
Har du før været tilmeldt et fitnesscenter og følt, at det var penge ud af vinduet,
fordi du aldrig kom der, så kan det være,
at du skal have et ekstra skub og mere
motivation fra en personlig træner. Det

bliver der nemlig også rig mulighed for.
Motion og Liv kommer til at have flere
personlige trænere med hver deres baggrund og kunnen.
- Der er mange, der har fundet ud af,
at en personlig træner er en investering på
niveau med en god seng. Vores personlige
trænere er så bredt favnende, at alle gerne
skulle kunne finde én, som de kan spejle
sig i og have lyst til at træne med, siger
Mads Winther.
Det nyeste udstyr
Det er ikke kun ventilationsanlægget og
maskinerne, der er det nyeste nye. Du logger ind i centret med dit fingeraftryk, så
du ikke skal tænke på at huske dit medlemskort. Stedet er videoovervåget både
inde og ude, så du kan føle dig tryg, hvis
du træner på ydertidspunkterne.
Alt i alt kan du se frem til et center,
hvor ejerne bobler med idéer – alt fra
foredrag, ture, nye hold afhængig af sæson, bootcamps og meget mere.
Læs mere om hvad centeret tilbyder på
www.motionogliv.dk

| 31

TT06-2016.indb 31

18/09/16 10.02

Skilt_lysenghallen:Layout 1

07/01/16

13:56

Side 1

MOTOR-DEPOTET A/S
Hasselager Allé 1
8260 Viby
Tlf. 86 28 24 00
www.motor-depotet.dk

MITSUBISHI
MOTORS

living

Frisør
og Hudpleje
TlF. 86 29 43 00

Tranbjerg Hovedgade 68 • 8310 Tranbjerg
Mandag lukkeT

Sara

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

32 |

TT06-2016.indb 32

18/09/16 10.02

TS

Thomas svendsen
auToreparaTion
Christian X’s vej 205
8270 Højbjerg
Der er ikke lang vej til en goD mekaniker

8629 4922
Tlf. 8629 4922 • Fax 86294969 • ts@tsauto.dk • www.tsauto.dk • Cvr. nr. 27565174

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

Randersvej 106, Jeksen • 8362 Hørning

Tlf. 8692 3402 • hoerning.glas@mail.dk
Åbningstid: mandag til torsdag 8.00-16.30
Fredag 8.00-13.00
www.hørningglas.dk
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Erik Moes fra Friluftsrådet overrækker præmien på de 10.000 kroner.

Grøn pris til Naturcenteret
Centeret fik en flot anerkendelse for
deres store arbejde.
Af Stina Christiansen

F

redag den 12. august var der fest
på Naturcenteret. Der var pyntet
op med flag, og alle i Tranbjerg var inviteret til åbent hus med kaffe, the, saft
og pandekager over bål. Centerets 2
års fødselsdag blev fejret sammen med
prisoverrækkelsen.
Erik Moes fra Friluftsrådet var æresgæsten og havde præmien på de 10.000 kroner med til Naturcenteret for 2. præmien
i konkurrencen ”De Grønne Spirer”. Inden præmieoverrækkelsen var Erik Moes
blevet vist rundt på centeret og havde set
bålhytten og var meget imponeret.
- Jeg er vildt benovet over jeres faciliteter. Det hele ligger lige her midt i Tranbjerg, så borgerne i byen ikke skal bevæge

Karla Bonde Knudsen på 7 år har kastet sin kærlighed på
en af Naturcenterets små kaninunger.

sig ret langt for at få spændende naturoplevelser. Mange andre steder skal man køre langt for at komme ud i naturen.
Jeres forældre må være glade for, at I
kan komme sådan et sted, som sikkert
gør, at I sover godt om natten. Men det
her er meget mere end bare det. Børn har
nemlig ret til krat, sagde Erik Moes, inden
han rakte checken videre til Henning Jo-
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grøn pris

Randi Ørberg giver Henning Jochumsen bogen, der skal fortælle Naturcenterets historie.

chumsen, som er daglig leder af centeret.
Sammen med de 10.000 kroner fulgte
et års medlemskab af De Grønne Spirer.
Kæmpe anerkendelse
Randi Ørberg, dagtilbudsleder i Tranbjergs dagtilbud tog herefter ordet og inviterede herefter Naturcenterets arbejdsgruppe op til mikrofonen.
- Da vi sagde ja til Ny Nordisk fulgte
der et tættere samarbejde, som har skabt
grundlaget for det her. Vi satte os ned og
kiggede på, hvordan vi sammen kunne
skabe den røde tråd, som vi havde talt om

så længe. Vi kunne godt tænke os et fælles læringscenter – et sted hvor alle børn
mellem 0 og 18 år kunne lære om naturen. Vi ønsker at være en del af lokalsamfundet, og vores bålhytte er en stor succes.
Vi oplever, at borgerne er med til at passe
på stedet, og det håber vi, at de bliver ved
med, sagde Randi Ørberg.
Hun gav Henning Jochumsen en flot
bog, hvor historien om Naturcenteret
skal nedfældes for fremtiden i samarbejde
med en kommunikationsmedarbejder og
en arkitekt, så andre kan lære af den.

Om Grønne Spirer
Grønne Spirer er Friluftsrådets grønne mærkningsordning for børneinstitutioner. Med ordningen vil Friluftsrådet støtte og synliggøre institutionernes
arbejde for en grønnere hverdag. Naturen er livsbekræftende, spændende
og lærerig, og med inspirerende kurser og velskrevet materiale motiverer
Grønne Spirer de voksne til at tilbyde børnene flere naturoplevelser.
I Grønne Spirer er der fokus på udeliv, natur og miljø samt en grøn og
sund hverdagskultur i institutionerne.
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Murermester

Allan Lauridsen
Tisetvej 46 • 8355 Solbjerg
Tlf. 4031 3381
Mail: mail@allanlau.dk

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
mange uafklarede spørgsmål opstå.
Derfor kan du ringe til mig døgnet
rundt.
Jeg hjælper dig med at arrangere en
begravelse/bisættelse efter dit og
afdødes ønske, som sikrer, at dit
sidste farvel bliver et rart minde.
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Dahlgaard Haandvaerk ApS
Murerarbejde • Facaderenovering • Totalenterprise

Michael Dahlgaard

Tlf. 23 31 37 01

md@dahlgaardhaandvaerk.dk
Horsevænget 15 • 8310 Tranbjerg J • www. dahlgaardhaandvaerk.dk

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

05 58

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

Åbningstider: Mandag-torsdag 10.00-20.00 . Fredag-lørdag 10.00-22.00 . Søndag 10.00-20.00
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Din lokale bedemand- og kvinde
i Tranbjerg
Bedemand Riising
Helle og Henrik Riising
Tranbjerg Centret Syd
8310 Tranbjerg
www.riising.dk

Tillid – Tryghed – Nærvær

Tlf. 86 29 12 43
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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Kirke
og
Sogn
Allehelgen
Også i år mindes vi de afdøde ved to Allehelgens-gudstjenester den 6. november.
Det er en særlig dag, hvor mange mennesker kommer i kirken for at mindes
dem, de har mistet i løbet af det sidste år. Vi holder to gudstjenester, kl. 10.00
og kl. 16.00, hvor de, der ønsker det, har mulighed for at tænde et lys for et
menneske de savner, hvor navnene på dem, der døde i løbet af det sidste år
vil blive læst op, og hvor vi gennem musikken vil skabe en stemning, der giver
plads til at tænke på dem, vi har mistet.
Vær med til en gudstjeneste, der minder os om det lys og den trøst, der ligger
i troen på, at vi i Jesus Kristus ikke er tabt, når livet her på jorden ender.
Anja Stokholm/David Kessel
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INFO
Kirkekontoret, Sognegården,
Kirketorvet 2, 8310 Tranbjerg
86 29 57 33 / www.tranbjergkirke.dk
Mandag-fredag kl. 10.00–12.00
Torsdag kl. 10.00–13.00
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

Personregistrering Syd
Kontakt Personregistrering Syd
vedrørende dåb, vielse, begravelse,
navne og attester.
Kontorets åbningstider:
Mandag–fredag 10–13
Torsdag 10–16
Personregistrering Syd
Grøfthøjparken 1, 8260 Viby
87 33 44 72

S
1

Kordegn Charlotte Glavind-Teute
87 33 44 72 / cgl@km.dk

S
1

Tranbjerg Kirke er aflåst, når der ikke er
kirkelig handling. Ønskes adgang, vil personalet på kirkegården eller i Sognegården være behjælpelig.

T
1

Organist Branko Djordjevic
26 21 63 66 / branko@tranbjergkirke.dk

Menighedsrådsformand Vagn Keseler
86 29 05 71 / 40 20 33 70
Kirkeværge Anna Elisabeth Frandsen
51 21 15 30
Basargruppen
Inge Bech-Nielsen, 86 29 05 46
Grethe Gylling, 86 29 03 76
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Kirketjener Ole Fenger
51 94 56 44 / ole@tranbjergkirke.dk

Sognegårdsvært Marian Holm
86 29 46 73 / Træffes i Sognegården

T
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S
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Kirke- og kulturmedarbejder Mariann Bech
86 29 57 33 / mabec@km.dk

Kirkesanger Søren Holm Bidstrup
26 21 27 19 / shbidstrup@gmail.com

S
1

S
1
1

Tranbjerg Kirke på

facebook
Følg linket fra
hjemmesiden
www.tranbjergkirke.dk
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Søndag d. 9. oktober (20. s. e. trinitatis)
10.00: Anja Stokholm
Torsdag d. 13. oktober
17.00: Gud & Spaghetti. David Kessel
Søndag d. 16. oktober (21. s. e. trinitatis)
10.00: Anja Stokholm
Søndag d. 23. oktober (22. s. e. trinitatis)
10.00: Anette Brøndum
Søndag d. 30. oktober (23. s. e. trinitatis)
10.00: N.N.
Tirsdag d. 1. november
10.00: Musikandagt
Søndag d. 6. november (Allehelgen)
10.00: Allehelgensgudstjeneste.
Anja Stokholm
16.00: Allehelgensgudstjeneste/koncert.
David Kessel
Søndag d. 13. nov. (25. s. e. trinitatis)
10.00: Anette Brøndum
11.30: Dåbsgudstjeneste.
Anette Brøndum
Torsdag d. 17. november
17.00: Gud & Spaghetti. Anja Stokholm
20.00: Aftengudstjeneste.
Anja Stokholm/David Kessel
Søndag d. 20. november (Sidste søndag
i kirkeåret)
10.00: David Kessel
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Plejehjemsgudstjenester
Onsdag d. 12. oktober,
Århus Friplejehjem
10.30: David Kessel
Onsdag d. 26. oktober,
Lokalcenter Tranbjerg
14.00: David Kessel
Onsdag d. 9. november,
Århus Friplejehjem
10.30: Anette Brøndum

Nicolai

SCT

Gudstjenester

3

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

70 120 110
• Sct. Nicolai Tjenestens medarbejdere
har tavshedspligt
• Der føres ikke journaler eller kartoteker
• Alle kan henvende sig
• Sct. Nicolai Tjenesten er et tilbud fra
Folkekirken

Hjælp forældreløse børn
i Malawi

BASAR

5. NOV. I SOGNEGÅRDEN
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Præstens
rubrik
David Kessel

Alt det pjat
i kirken …
Så skete det igen: I forbindelse med
festugen, inviterede et sogn i Aarhus
et black-metal-band, der skulle spille i
kirken. Når jeg siger, det skete igen, så
mener jeg det, at der med jævne mellemrum går nyheder igennem medierne, der ikke bare skaber opmærksomhed, men også fremkalder fuldstændig
modsatte holdninger. Om det er præsten, der synger en rap-song for konfirmanderne, eller ”stripper” i forbindelse
med en fastelavnsgudstjeneste – reaktionerne er ofte de samme: Der er de
mennesker, der udtrykker begejstring
for kirkens åbenhed og modernitet,
glæder sig over, at selv kirken forandrer
sig og følger med i den udvikling, resten af samfundet for længst har taget.
Men så er der også dem, der synes, det
er noget pjat. For dem er det et forsøg
på at få flere mennesker i kirken ved at
opgive kirkens tradition og indhold.
Også her i Tranbjerg sker der ting i kirken, som nogle måske synes er en forfejlet leflen efter tidsånden, arrangementer, hvor vi mere skeler efter, hvordan vi
får mange mennesker i kirken, i stedet
for at tilbyde det, kirken egentlig står
for. Der er Gud og Spaghetti, aftengudstjenester med sange af Leonard Cohen
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eller Rasmus Seebach og teaterforestillinger for børn, hvor Goliat får hovedet
skåret af.
Men hvor går grænsen mellem pjat og
alvor, populisme og budskab?
Det er vist den enkelte, der skal bedømme det. Men eftersom det er alles
kirke og vi som ansatte, menighedsråd
og præster skal forvalte den opgave, vi
har fået både af kirkens medlemmer og
af Gud, er det nok en god idé indimellem at spørge efter kriterierne. Derfor
her nogle tanker omkring, hvad der er
vigtigt i de tiltag, vi fra kirkens side tilbyder:
1. Fra de allerførste tider har det været kirkens opgave at sprede det glade
budskab om Guds forsoning med os
mennesker igennem Jesus Kristus til så
mange mennesker som muligt. Eftersom mennesker er meget forskellige,
betyder det, at vi skal tale på mange
forskellige måder til mennesker.
2. Kirken har gennem mange århundreder udviklet traditioner, ritualer, talemåder, der udtrykker budskabet sådan, at
det bliver forståeligt, uden at miste den
dybde, der ligger i historien om Guds
søn, i hvilken Gud blev en del af menneskeheden og kunne komme helt tæt
på os med sin kærlighed. Derfor skal
der værnes om de kirkelige traditioner.
De har vist sig som et godt fundament
at bygge vores tro på.
3. Menneskernes liv forandrer sig hele
tiden. Vi lever anderledes, end vore
bedsteforældre, har andre vilkår og derfor ofte andre værdier og idealer. Vi skal
som kirke derfor altid spørge os, hvorvidt det, der sker i kirken, kan være et
svar på menneskers spørgsmål. Selvom
mange af de fundamentale livsspørgs-
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KIRKE OG SOGN

mål ikke ændrer sig, kan sammenhængen, hvor disse spørgsmål stiller sig for
os og det ”sprog”, vi stiller dem på, ændre sig fra generation til generation.
4. Kirkens budskab, eller indhold, kan
aldrig være et produkt, hvis kvalitet,
succes eller værdi kan måles på, hvor
mange mennesker, der kommer i kirken. Det kan aldrig være kriteriet for et
tiltag, at vi kan tiltrække en masse mennesker, hvis ikke indholdet på den ene
eller anden måde er identisk med det,
kirken står for. Målet skal være at nå så
mange mennesker som muligt, for at
formidle, at Guds ubegrænsede kærlighed gør en forskel i vores liv.
5. Kravet om kirkens åbenhed og rummelighed fungerer bedst, når den gælder både for dem, der sætter en aktivitet
i kirken i gang og for dem, der kommer
og er med til i fællesskab at skabe det
rum, hvori troen kan udfolde sig. Fordomme kan ødelægge meget af det, der
sker, når mennesker kommer sammen
for at blive berørt af budskabet.
Det er nok ikke en fyldestgørende liste
over kriterier. Det er mere en redegørelse for nogle af de tanker, vi, der arbejder på at sprede det glade budskab,
gør os omkring det, der sker i vores
kirke.
Der vil sikkert altid være mennesker,
der synes, at vi burde være mere moderne, lige som der altid vil være nogle,
der mener, der er for meget pjat i vore
aktiviteter. Men jeg kan med god samvittighed sige, at det, der sker i vores
kirke, aldrig sker for at promovere præsten, eller organisten eller kirkesangeren, men for at gøre budskabet relevant
og livsnær for de mennesker, der gerne
vi lade sig berøre af det.
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Sognekalender
Mandag d. 10. oktober
19.30: Læsekredse
Onsdag d. 12. oktober
14.00: Basardamer
16.15: De Små Synger
19.00: Menighedsrådsmøde
Onsdag d. 19. oktober
14.00: Basardamer
Onsdag d. 26. oktober
14.00: Basardamer
16.15: De Små Synger
Tirsdag d. 1. november
17.00: Årstidscafé
Onsdag d. 2. november
14.00: Onsdagsforum
16.15: De Små Synger
Lørdag d. 5. november
10.00-14.00: Basar
Onsdag d. 9. november
16.15: De Små Synger
19.00: Menighedsrådsmøde
Søndag d. 13. november
16.00: Jubilæumskoncert.
Tranbjergkoret
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Eftermiddage, der giver et løft!

2. november kl. 14.00

Min tid i PET
Per Enevoldsen,
pensioneret efterretningsmand
PET – Danmarks nationale sikkerhedstjeneste – er ofte genstand for stor opmærksomhed i det daglige mediebillede. Det kan være som følge af aktuelle operationer,
hvor sigtede personer fremstilles for domstolene, men det kan også være ”gamle
sager” fra DEN KOLDE KRIG, som på grund af forskellige omstændigheder finder
vej til dagspressen. Pressen har fortrinsvis interesseret sig for terrorrelaterede operationer – overvågning (f.eks. telefonaflytning) af personer eller organisationer,
men også gamle hemmelige operationer i Danmark under DEN KOLDE KRIG har
de sidste par måneder fyldt godt op i mediebilledet.
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Står den reelle trussel fra militante islamister mål med befolkningens frygt?
Er Danmark blevet et overvågningssamfund?
Var den ”KOLDE KRIG” kun noget der udspillede sig på den store scene, ude i den
store verden. Eller var det også noget der vedrørte os, og som havde indflydelse
på vores hverdag her i Danmark?
Jeg mener at have nogle af svarene! For jeg har arbejdet 40 år som efterretnings
officer i PET – hvor jeg har arbejdet med spionage – terror og politisk ekstremisme.
7. december kl. 13.00
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Julefrokost

N
s

En hyggelig eftermiddag med traditionel julefrokost,
Lucia-optog og amerikansk lotteri.
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Man medbringer en gevinst til ca. 30 kr.
Pris for frokosten: 125 kr.
Tilmelding: 8629 5733 / www.tranbjergkirke.dk
senest fredag d. 25. november.
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Musikandagter

Kirkelauget

Nogle tirsdage kl. 10.00 er der mulighed
for at være med til at synge salmer, lytte
til organisten og præsten spille musik
sammen og nyde en tid i stilhed til eftertanke eller en bøn.
Det tager ca. 20 minutter og er en god
mulighed for at få en pause i hverdagen
med fokus på noget andet end alt det,
der ellers fylder.

holder
i tiden op til
Allehelgen og 1. søndag i advent følgende dage:

Følgende tirsdage kl. 10:
1. november
29. november
13. december

åben kirke

Fredag 4. november kl. 14 – 16
Lørdag 5. november kl. 14 – 16
Fredag 25. november kl. 14 – 16
Lørdag 26. november kl. 14 – 16
Der er mulighed for en stille stund i kirken, hvor man kan tænde et lys og sætte
det i døbefonten.
Kirkelauget byder på en varm drik i våbenhuset.
Med venlig hilsen
Kirkelauget ved Tranbjerg Kirke
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Aften for frivillige hjælpere
Onsdag d. 23. november kl. 19.30
i Sognegården.
Menighedsrådet er vært ved en lille forfriskning, og vi taler om og fordeler opgaverne for den kommende sæson.
Nye frivillige er meget velkomne til forskellige praktiske gøremål.
Vi er en dejlig gruppe af frivillige ved kirken, som bl. a. hjælper med at servere
mad i Sognegården ved børnegudstjenester og kirkefrokoster, eller hjælper
med kaffen og opvasken ved Onsdags
Forum eller aftengudstjenester etc.
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Vi søger både mænd og kvinder, som
kunne tænke sig at indgå i et frivilligt
arbejde sammen med præster, medarbejdere og menighedsrådet. Det giver
gode relationer at være sammen med
andre mennesker omkring en opgave
og på den måde være en vigtig ”brik” i
kirkens arbejde og liv.
Af hensyn til traktementet tilmelding til
kirke- og kulturmedarbejder Mariann
Bech: 86 29 57 33/ mabec@km.dk senest
mandag d. 21. nov.
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Tid til eftertanke ...

TRO
Adventskalender
med risengrød
En gang om ugen op til jul åbnes en låge
i Tranbjerg Kirkes adventskalender.
Tag børnene i hånden og vær med til at
se, hvad der gemmer sig bag lågen.
Oplev advents- og julestemning i kirken – vi hører fortællingen om den ting,
vi har fundet bag lågen og synger den
kommende højtid nær.
Bagefter er der risengrød til små og
store i Sognegården. Pris: Voksne 20 kr.
Børn gratis.
Følgende torsdage kl. 17.00:
1. december
8. december

G

Mangler du ro og tid til eftertanke i dit
liv, tilbyder vi i Tranbjerg Kirke igen en
aften med musik, ord og stilhed.

T
v

Vores 3. aftengudstjeneste finder sted
den 17. november kl. 20.00.

T
A

Det gennemgående tema denne aften
er tro, som vi belyser ud fra tekster fra
bibelen og musik.

E
m
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Der vil være tid til at tænke over ordene
og musikken eller alt det, man nu har
brug for at tænke over i stilhed.
Kom til en stemningsfuld aften i vor
smukke kirke. Nyd stilhed, musik, lys
og freden.
Til sidst byder vi på en kop kaffe eller te
til dem, der har tid og lyst.

15. december
22. december
Tilmelding:
www.tranbjergkirke.dk eller
86 29 57 33 senest onsdagen før.
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BØRN I K I R K E N

Gud og Spaghetti
Torsdag d. 13. okt. kl. 17.00
ved David Kessel
Torsdag d. 17. nov. kl. 17.00 ved
Anja Stokholm
En let børnegudstjeneste for alle sanser,
med fortælling, sang og leg.
Gudstjenesten varer ca. ½ time, hvorefter der er fællesspisning i Sognegården.
Spring madlavningen over og tag bør
nene med i kirke!
Børn gratis. Voksne: 30 kr.

Tilmelding: www.tranbjergkirke.dk
eller tlf.: 86 29 57 33
senest onsdagen før.

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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Café

Fællesskab og
hygge
er overskriften over vores ÅrstidsCafé.
Hvis du har lyst til at komme lidt ud
og være sammen med andre over
et måltid, så er Tranbjerg Kirkes
ÅrstidsCafé måske noget for dig.
Vi mødes tirsdag den 1. november kl.
17.00.
Aftenen begynder i kirken med
lystænding og aftensang, hvorefter
vi går i Sognegården og sammen
gør klar til et fælles aftensmåltid.
Maden bliver leveret udefra. Pris
100 kr. ekskl. drikkevarer, som kan
medbringes eller købes. I Sognegården får vi desuden besøg af

Else Knudsen, som vil fortælle om
oplevelser fra sit ophold i Syrien.
Tranbjerg Kirkes ÅrstidsCafé henvender sig til alle aldersgrupper,
enlige som par – vi håber på at se
jer!
Tilmelding senest 25. oktober til Ulla
Astrup
86 29 58 97
u.k.astrup@webspeed.dk
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Shop-Amok

Genbrugs børnetøj 0 - 10 år
Stræk budgettet og vær alligevel
super smart og moderne klædt

Nu er det blevet efterår og vi i Shop-Amok har brugt en del
af sommeren på at få det bedste og smarteste efterårs/
vintertøj gjort klar.
Shop-Amok får børnetøj fra en meget bred vifte af indsamlere, og det er kun det bedste, der kommer i butikken, så
derfor har vi et meget bredt udvalg.
Alt er nyvasket, rent og strøget.
Det er penge ud af lomme ikke først at se, hvad dit barn
kan få i Shop-Amok.

Der er et stort udvalg i:

Flyverdragter, regntøj, vanter, huer, trøjer, jakker
undertøj + meget mere. Alt er i den bedste stand og som
nyt, og så sælges det næsten til foræringspriser.
Besøg os i Shop-Amok til BASAREN den 5. november. Vi er
der fra kl 10:00 til 14:0o.

Vi ses i Shop-Amok
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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KOM TIL BASAR I SOGNEGÅRDEN

Lørdag den 5. november kl. 10 – 14
Igen i år er der basar i Tranbjerg Sognegård, og vi støtter fortsat et børneprojekt i Malawi, hvor der er ca.
850.000 forældreløse børn.
Folkekirkens Nødhjælp har oprettet
3 centre, CHISOMO, hvor disse børn,
der ellers var gadebørn, tilbydes hjælp
i form af mad, tøj, lægeundersøgelse
og evt. behandling, skole, klubliv og
kontakt til voksne i deres landsby.
Der er stort behov for hjælp, og
pengene fra basaren går ubeskåret
via Folkekirkens Nødhjælp til disse
centre.
På basaren er der masser af gode tilbud, og her er mulighed for at finde
værtindegaver til hele året.
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• Amerikansk lotteri med mange
gevinster i hvert lotteri
• Tombola
• Salgsboder med bl.a. håndarbejder, og som noget helt nyt har vi
i år nogle meget fine patchworkarbejder
• Salgsbod med hjemmesyltede
lækkerier og hjemmebag
• Rodekasser med enormt gode
tilbud
• Cafeteria
• Besøg Shop-Amok i kælderen
med pænt, rent, brugt, billigt
børnetøj
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- se de mange gode tilbud i KviCkly avisen

Kvickly Tranbjerg • Center Syd • Tlf. 8733 6500
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