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Rydning af skoven ved 
Børupvej
En læser har henvendt sig 
for at høre, hvad der er sket 
i skoven ved Børupvej, hvor 
der er blevet ryddet et større 
stykke skov. 
Vi har fået dette svar tilbage 
fra Aarhus Kommune: 
 - Beplantningen under høj-
spændingsledningerne er 
blevet ryddet af sikkerheds-

mæssige hensyn, og det er 
AURA energi, der har stået 
for projektet.
Vi har efterfølgende knust 
arealerne med en plan om at 
anlægge græseng, der kan 
slåes en gang årligt, siger Tor 
Kloyd Albrechtsen, Skov og 
Landskabsingeniør, Aarhus 
Kommune.

Glædelig jul
Med årets sidste Tranbjerg 
Tidende ønsker vi alle vo-
res læsere og sponsorer 
en rigtig glædelig jul og et 
godt nytår.

Bålhytte til dagplejer
Da tømrer Søren Haahr udskrev 
en konkurrence om en dags 
tømrer-arbejde blev dagplejer 
Linette Rasmussen den heldige 
vinder. Det blev til en fi n bål-
hytte. 
Læs mere på side 21.

Hjælp andre
Ny Facebookgruppe vil hjæl-
pe dem, der risikerer at blive 
ramt af kontanthjælpsloftet. 
Se hvordan du kan hjælpe på 
side 15.
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 Henning Sørensen 
(ansvarshavende) 

Grønløkke alle 92 
8310 Tranbjerg  
Telefon 8747 8818

 Else Andersen 
(kasserer) 

Nørrevænget 38 
8310 Tranbjerg 
Telefon 8629 2491

 Louise Homann 
Sørensen 

Hyrdevænget 1 
8310 Tranbjerg 
Telefon 2070 3451

 Flemming Laursen 
(produktion) 

Skovgårdsvænget 390
8310 Tranbjerg 
Telefon 4156 9199

 Ivan  
Pedersen 

Jegstrupvænget 67 
8310 Tranbjerg 
Telefon 2074 1931

 Stina Christiansen  
(journalistik) 

Kirkevænget 271 
8310 Tranbjerg 
Telefon 2124 7379

 Søren Juhl 
(produktion) 

Grønløkke Allé 96 
8310 Tranbjerg 
Telefon 8672 0030

r e d a k t i o n

n æ s t e  n u m m e r

redaktionens røst …

I bladet optages gratis læserbreve og redaktionelt stof, som ikke 
har karakter af at være annonce. Redaktionen forbeholder sig ret  
til at afgøre, hvad der betragtes som annoncelignende indlæg.  
Er der tvivlsspørgsmål, kontakt da venligst redaktionen.
Indlæg, artikler, billeder, annoncer mm. til næste nummer skal 
 afleveres til: stof@tranbjergtidende.dk senest den 8. december,  
udgivelsesdatoen er den 13. januar. 
Tryk: LaserTryk
Oplag: 4.600

Tranbjergs nye tradition
I dag var der en flok børn forbi og ringe på vores dør. En 
flok søde piger, som havde klædt sig uhyggeligt ud og gik 
rundt og fejrede Halloween. 

Vi er endnu ikke vant til at fejre Halloween her i Dan-
mark, selvom vi allerede har taget nogle af traditionerne 
til os - eksempelvis at skære græskar-lygter ud. Nogle ste-
der har trick or treat-traditionen vundet indpas, og huse-
ne er forberedte på, at monstre, spøgelser og andre uhyg-
gelige væsener kommer på besøg og kræver lækkerier. 

I år var der inden Halloween-weekenden en god debat 
på Borgere i Tranbjerg om, at hvis man gerne ville have 
besøg af børnene og havde lidt godter til dem, så kunne 
man stille et græskar ud for at signalere, at man var med 
på Halloween-bølgen. 

Det er dejligt at se, hvordan man kan blive enige om at 
skabe en tradition i byen. 

Desværre har vores hundehvalp spist vores ellers så fint 
udskårne græskar – men børnene var nu alligevel vel-
komne her, og der var heldigvis også nogle, der prøvede 
lykken på trods af det manglende signal. 



| 3

AROS

 

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?

Kontakt os 
på tlf. 86 72 00 88

eller tlf. 86 11 88 44

Venlig hilsen

Indehavere

P.s. Vidste du at EDC er Danmarks 
største ejendomsmæglerkæde?

lokalkendskab
høj kundetilfredshed

Danmarks største køberkartotek 

Snyd derfor ikke dig selv og din bolig, for en 
gratis salgsvurdering fra os.
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ÅBNINGSTIDER

Mandag 9-18

Tirsdag 9-18

Onsdag 9-18

Torsdag LUKKET

Fredag 9-18

Lørdag 8-13

ONLINE-BOOKING
WWW.FRISORVEST.DK

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

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

På gensyn!

ID ELEMENTS 
RESCUESPRAY 911
Køb 1 produkt til 169 kr. 

og få 1 stk. GRATIS!

M

ed forbehold for udsolgte varer
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   b i b l i o t e k

Adresse
Tranbjerg Bibliotek
Kirketorvet 6
8310 Tranbjerg J
Tlf: 8940 9500
E-mail: tranbjergbibliotek@aarhus.dk
Internetadresse:
www.aakb.dk/tranbjerg

Tranbjerg Bibliotek

Udstillinger

Vil du udstille på biblioteket? 
Kom op og snak med os eller skriv en mail:
tranbjergbibliotek@tranbjerg.dk
Det er også muligt at udstille i vores aflåste 
montre, hvis den er ledig.

Kom godt i gang med NemID

Torsdag den 24. november
kl.10.30 til 11.30
Med udgangspunkt i Borger.dk tager vi fat på 
de mange muligheder, der findes med NemID.
Der vil være computere til rådighed. 
Har du ikke NemID kan vi oprette det på da-
gen, så husk billedlegitimation i form af pas 
eller kørekort. 
Har du allerede NemID, så husk at medbringe 
eget nøglekort.

Strikkeklubben

Der er endnu tid til at få strikket eller hæklet 
julegaver. 
Strik-in er et uforpligtende tilbud til alle med 
lyst til at mødes over garn, strikketøj, og op-
skrifter over en kop kaffe. Alle er velkomne, 
både nybegyndere og rutinerede strikkere.
Vi mødes torsdag 1. dec. kl.18

Jul på biblioteket

Vi har pyntet juletræet og alle julebøgerne er 
fundet frem.
Så mangler du idéer til julepyntningen, gode 
forslag til din klippe/klistre dag, eller måske 
en julehyggelig oplæsningsbog til ungerne, så 
kom og bliv inspireret af vores juleudstilling.

Bamserne holder også jul på biblioteket.
Se alle de små julebamser, som er 
flyttet ind hos os i  december.

Arrangementsprogrammet

Det ny program kommer lige i starten af det 
nye år. I kan godt begynde at glæde jer til rej-
seforedraget Ras og Rask på Caminoen samt 
krimiforedrag med journalist Jens Østergaard, 
der giver sit bud på fantastiske krimier fra hele 
verden.  
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Fælleshus til udlejning
Dejligt fælleshus  

med plads til 48 personer

A/B Æblehaven
Trankær Vænge 98, 8310 Tranbjerg J

Kontakt kun via  
faelleshuset@aeblehaven-abf.dk

aeblehaven.abf-net.dk

Byg og Montage 

    
     
     
     

TLF: 6130 3137 - kontakt@sylvesterbyg.dk

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

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

Tranbjerg FYS.

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

www.lumen.dk

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

Priser fra 250,-/md

Mere plads for pengene!

tlf. 50 56 86 06
www.lumen.dk
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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

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.

25. 11. 2016 Filmeft ermiddag kl. 14.00, 
”Landsbylægen”
Kr. 20,00 for kaff e og kage
Af hensyn til ovenstående, er det nødven-
digt at tilmelde sig.
Kontakt: Peter Sørensen,
tlf. 86 29 12 24 eller 23 39 96 85.

Vigtige tidspunkter:
4. 12. 2016 Julebanko kl. 13.00
Dørene åbnes kl. 12.15
Alle er Velkomne
16. 12. 2016 Store julehygge dag.

I forbindelse med vores ”Oktoberfest
OBS OBS
Vi blev også skuffet.
Vi havde sådan glædet os til den samle-
de pakke af en ”Oktoberfest”. Men sådan 
skulle det ikke være. Cafe Tranen leverer 
til daglig virkelig god mad, men til denne 
fest kunne det ikke lade sig praktisere til-
fredsstillende. Det er der nu rettet op på. 
Der er lavet nye aftaler mellem caféerne 
og kommunen således det er muligt at få 
frisklavet mad leveret direkte fra caféen.

Vi undskylder mange gange, og håber vi 
ses igen ved næste arrangement.

Med venlig
hilsen brugerrådet
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Et godt tilbud til at se Matador byen på Bakken
og Cirkusrevyen den 14/6 2017

Kl. 7.00 Afgang fra parkeringspladsen ved Rema 1000, morgenmad og kaffe servers i bussen.

Kl.11.00 Ankommer vi til Korsbæk på Bakken hvor vi møder Grisehandleren med Kvik, Agnes, 
Laura, Katrine og mange andre som deltog i Matador.

Kl.11.30 til 12.15 er der rundvisning gennem Matadors hjemby, vi kommer indenfor i Varnæs´s 
stuer, kikker ned i Lauras køkken, visit i Katrine Larsens gård og køkken. Guiden vil fortælle 
spændene anekdoter. Efter rundvisningen mødes vi i Korsbækbutikken.

Kl.12.30 er der frokost på Postgården hvor tjener Olsen hilser på de Korsbæk beboere som 
 gæster Postgården den dag.
Frokostanretningen bestå af: Modnede sild, Æg og rejer, Graved Laks med Ræve sovs, Hønse-
salat, Roastbeef med tilbehør, Flæskesteg med rødkål, Brie med portvinsmarinerede svesker + 
brød, kiks, smør og fedt.

Kl. 14.15 på egen hånd

Kl. 17.00 Cirkusrevy
Efter revyen går vi direkte til bussen og vender hjem til Tranbjerg.
Vi serverer kaffe og en sandwich på vej hjem. Forventet hjemkomst ca. Kl. 24.00.

Alt dette får du for 1.550.00 kr. Betaling og tilmelding på vores hjemmeside tranentranbjerg.dk.
Eller henvend dig i netcaféen hver tirsdag fra kl.10.00-12.00 og få hjælp til tilmelding og 
 betaling.

Sidste tilmelding og betaling 20-2-2017

Venlig hilsen brugerrådet
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d a g p l e j e n

D

Dagplejebørn og dagplejere 
fejrede dagplejens fødselsdag

Temaet var Natur, da børn og dyr 
 fejrede 50 års fødselsdagen

Af Mie Lund,  
Pædagogisk leder af Dagplejen

er var lagt op til en festlig formid-
dag, da dagplejebørn og dagplejere 

fra Tranbjerg Dagpleje fejrede dagplejens 
50 års fødselsdag på Tranbjerg Natur-
center den 26. september.

Temaet til dagplejens jubilæum var 
Natur, som er et af de 6 læreplanstemaer, 
der arbejdes med i dagplejen.

Der var rig mulighed for, at børnene 
kunne se og røre samt lege og snakke med 
alle Naturcentrets dyr.

Her var kaniner, ænder, høns, kyllinger, 
får og en ko, og der var forskellige aktivi-
teter inde og ude.

 Indenfor på bordene var der følekas-
ser med mulighed for at mærke, hvordan 
blandt andet korn og mel føles, når man 
har det i hænderne. Der var også smags-
prøver på forskellige mejeriprodukter, 
brød og frugt.

Udenfor i laden kunne børnene snakke 
med dyrene og mærke på de nylagte æg 
fra hønsene.

Derudover var der mulighed for  blive 
malet i ansigter med dyremotiver, så 
mange af børnene kom til at ligne nogle 
af dyrene.

Alle børn og dagplejere gik hjem efter 
en vellykket dag med mange oplevelser.
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k r o l f

Klubmesterskaber 
i krolf

ranbjerg Krolf Klub har afviklet 
årets klubmesterskaber med 40 del-

tagende spillere. For herrerne blev de tre 
bedste resultater opnået af:

1. Bjarne Brændstrup
2. Peter Fogh Sørensen
3. Hans Kristensen
For damerne blev topscorerne:
1. Tove Beck
2. Ketty Kristensen
3. Henny Hejlskov
Krolfspillet er nu gået i vinterdvale. 
Til foråret bliver dækslerne igen  taget 

af hullerne og spillet genoptaget på 
 banerne ved lokalcentret.

T
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M

ed forbehold for udsolgte varer

Ring allerede i dag 
og få et gratis besøg 
af vores rådgiver.

71 990 990

www.adkteknik.dk

For en sikkerheds skyld

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 kameraover-
vågning kan også være en løsning.

Den mørke vintertid skulle gerne huskes 
for hygge og familiebesøg, og ikke for at 
huset blev tømt i ly af mørket.

Kontakt os uforpligtigende, så finder vi 
hurtigt en løsning der giver tryghed.

Hvem passer på 
din bolig når du 
ikke er hjemme?
ADK Teknik hjælper 
dig med at finde 
den bedste løsning 
til at sikre dit hjem?

Hvor godt 
er dit hjem 
sikret ?

Vi kender 
ikke tyven 
- men hans 

adfærd!

ADK Teknik & Låse  ·  Axel Kiers Vej 18  ·  8270 Højbjerg
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MALERMESTER

Bent-Jørgen 
G. Sørensen
Jørgen Karlsens Eftf.   

Grundlagt 1909

Voldgårdsvej 17,  
8270 Højbjerg

Telefon 86 27 27 72

Mobil 21 63 39 72

Danske Malermestre

Bemærk vi har 30 års erfaring i  
restaurering af møbler

1909

100
år

2009

Ved dødsfald
tlf. 70 26 26 12

www.houkjaerbegravelse.dk

 ■ En værdig, smuk  
og personlig afsked

 ■ Vi er der, når du  
har brug for os

 ■ Ring og få gratis tilsendt  
hæftet “Min sidste vilje”

Vi kan kontaktes hele døgnet

Jakob Houkjær Preben Balsby Thomsen 

Forbrugerrådet TÆNK 
 anbefaler at bruge ISO9001 
certificerede bedemænd

Hørning Begravelsesforretning    
v/Jakob Houkjær – Per Dunkjærs eftf.

Skanderborgvej 5 / 8362 Hørning   
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TRANBJERG

små træer på fod
normansgran

pyntegrønt
rødgran

Salget er åbent følgende dage:

…så længe lager haves!

Husk vi bringer også dit juletræ ud for et mindre beløb.

Fredag d 25/11 15:30-17

Lørdag d 26/11   10-16

Søndag d 27/11   11-16

Fredag d 02/12   15:30-17

Lørdag d 03/12   10-16

Søndag d 04/12   11-16

Fredag d 09/12  15:30-17

Lørdag d 10/12   10-16

Søndag d 11/12   11-16

Fredag d 16/12   15:30 -17

Lørdag d 17/12   10-16

Søndag d 18/12   11-16

Mandag d 19/12   14:30-17

Tirsdag d 20/12    14:30-17

Onsdag d 21/12   14:30-17

Torsdag d 22/12   14:30-17

Fredag  d 23/12   14:30-?
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Tømrermester
Hans Jensen

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

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

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

Afslibning 
& behandling 
af trægulve

Skal gulvet holde, så ring til Polle.

86 29 46 85
60 800 807

 

 

8629 5400  
www.advokatkirstentolstrup.dk 

 
Skøder Testamenter 
Skilsmisse Ægtepagter 
Erstatning Arv/Dødsbo 

 
MÅRSLET GRATIS RETSHJÆLP 

mail@advokatkirstentolstrup.dk 

Dansk Dyreværn Århus

Kom
 og

 kig…

Dyreinternatet

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

CENTER 
 SALONEN

CENTER 
 SALONEN

CENTER 
 SALONEN

CENTER SYD H
E

R
R

E
- 

o
g
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E
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TRANBJERG - 86 29 49 49

Din nye køreskole satser på lokal nærhed og god service. 

Nyt: Der er teoriundervisning i AIA Halhuset! 

Besøg www.tranbjergkoreskole.dk og bliv opdateret 
angående holdstart, priser og generel info om 

uddannelsen og din kommende kørelærer! 
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o r i e n t e r i n g

I

Har du brug for hjælp, eller vil du ger-
ne hjælpe dem, der har mindre at gøre 
med? 

Af Stina Christiansen

oktober oprettede Søren Børresen 
og Inge Merete Bossow fra Tran-

bjerg Facebook-gruppen ”Hjælp til udsat-
te i Tranbjerg og omegn”. 

Der er allerede mange fra byen, der har 
fundet gruppen og er godt i gang med at 
dele ud af de ting, de har for meget af og 
at se hvordan, de kan hjælpe andre.

 - Vi ser, at mange bliver ramt af det 
nye kontanthjælpsloft og generelle ned-
skæringer og stramninger i vores sam-
fund. Samtidig oplever vi, at mange bor-
gere i Tranbjerg gerne vil bidrage med 
noget til udsatte familier. Bidragene kan 
eksempelvis være tøj, møbler, legetøj, mad 
eller andre ting, der kan være behov for 
støtte til. Så vi tænkte, at det kunne væ-
re godt at lave et forum, hvor der skabes 
kontakter, familier kan støttes, og der gø-
res en forskel, siger Inge Merete Bossow. 

Der er ikke tale om økonomisk støtte, 
da det kan betyde, at folk bliver trukket 
yderligere i kontanthjælpen. 

 - I Facebook-gruppen ”Borgere i Tran-
bjerg” har vi set fl ere eksempler på folk 
i nød, der er blevet støttet. Derfra ud-
springer tanken om at lave en gruppe på 
Facebook, der her i Tranbjerg kan støtte 
familier, der på den ene eller anden måde 
er udfordret og kan bruge støtte fra andre 
medborgere.

Ny Facebook-side hjælper 
udsatte i Tranbjerg

Det er individuelt, hvilken støtte for-
skellige familier eller enlige har brug for 
- men vi vil gerne forsøge at formidle 
kontakten mellem dem, der har mulighed 
for at bidrage med noget og dem, der for 
eksempel får deres liv ændret ved det nye 
kontanthjælpsloft, sygdom eller på anden 
måde, siger Søren Børresen.

Svær jul
Især her op mod julen forestiller Søren og 
Inge Merete sig, at det ikke er nemt at få 
råd til juletræ, julegodter eller julegaver, 
hvis man er kontanthjælpsmodtager.

 - Børn i udsatte familier har også brug 
for legesager, tøj og så videre. Økono-
mien rækker måske bare ikke til det. Vi er 
opmærksomme på, at udfordringen kan 
være at få udsatte familier til at bede om 
støtten, og derfor er vi åbne overfor ano-
nyme henvendelser, så længe vi, der er 
administratorer i gruppen, kender deres 
identitet.

Søren Børresen, Inge Merete Bossow 
og de andre initiativtagere håber derfor, 
at mange vil tage imod tilbuddet om for-
skellige måder for støtte, at borgerne i 
Tranbjerg vil støtte op om det, og så glæ-
der han sig til at opleve gode historier, 
hvor borgere hjælper hinanden her i byen.

Du fi nder gruppen på Facebook ved at 
søge på Hjælp til udsatte i Tranbjerg og 
omegn. Herefter skal du bede om med-
lemskab af gruppen. Du får besked, så 
snart du har adgang til gruppen. 
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Rummer din økonomi 
skjulte muligheder, er jeg 
ekspert i at afsløre dem…

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

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

Viby afdeling 
Skanderborgvej 190 
8260 Viby  
nordea.dk

Simon Hvid Svensson 
55 46 84 39 
Bankrådgiver

Gør det muligt

 
 
 

VI TA’R ORDENTLIG HÅND OM DIN BIL

AutoPartner

Solbjerg Biler
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Niels Peter fortæller mandlige stu-
derende om fordelene ved at arbejde 
med de allermindste børn, når de er 
færdige med deres uddannelse.

Af Anne Christine Kusk

 Tranbjerg Dagtilbud er der ind i 
mellem langt mellem de mandlige 

pædagoger, og i resten af kommunens – 
og landets – daginstitutioner er billedet 
stort set det samme. Derfor har BUPL 
Aarhus (pædagogernes fagforening) lavet 
en lille fi lm om det at være mand og pæ-
dagog i en daginstitution for at sætte fo-
kus på behovet for, at fl ere mandlige pæ-
dagoger vælger denne vej. Filmen er op-
taget i Regnbuen på Børupvej, og i fi lmen 
medvirker Niels-Peter, pædagog i Regn-
buen. Han har deltaget i det projekt, som 
fi lmen udspringer af, og fortæller:

 - Projektet startede for godt to år si-
den og består i at undersøge, hvorfor så 
mange mandlige studerende ikke vælger 
0-6 års området, når de er færdige som 
pædagoger på seminariet. Vi er et korps 
bestående af syv pædagoger - fem mænd 
og to kvinder - der tager ud på seminariet 
og taler om det at være mand i daginsti-
tutioner og om, hvordan det er at arbejde 
sammen med mænd på dette område. 
Der bliver talt mangfoldighed, køn, my-
ter, stereotyper og så videre. Vi kan se, at 
når vi har været forbi seminariet, så for-
deler mændene sig ligeligt på de tre spor, 
og når vi ikke har været der, vælger de 

Mandlige pædagoger nu!

0-6 års området fra. Så et eller andet ryk-
ker det”. 

På landsplan udgør mændene på pæ-
dagoguddannelserne 28 procent af de stu-
derende, blandt de ansatte i børnehaver 
6,7 procent og kun 2,7 procent i vugge-
stuerne. En konsekvens af dette kan være, 
at piger og drenge ikke har mulighed for 
at spejle sig i både kvinder og mænd i 
daginstitutionen. 

Korpset kommer stadig ud på semina-
rierne, og ønsket er, at deres oplæg bliver 
lagt ind som en fast del af uddannelsen på 
modul 2, inden de studerende skal vælge 
specialisering. Filmen om de mandlige 
pædagoger er tilgængelig på YouTube, søg 
på Mandlige pædagoger nu!

Modelfoto.
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Et julepostkort fra 1916
Lokalarkivet ser på historien om jule-
kort og på et særligt julekort fra Tran-
bjerg.

Af Lars Kjærsgaard Johansen - Tranbjerg 
Lokalhistoriske Samling

iden op til jul er fyldt med mange 
traditioner, men én af dem er ved 

at forsvinde. I dag skrives der kun en lille 
brøkdel af de julepostkort, der blev skre-
vet for et par årtier tilbage. Hvis man går 
endnu længere tilbage i tiden, var det ikke 
ualmindeligt, at en familie modtog 15-20 
julekort og julebreve, som blev lagt frem i 
et fad, så gæsterne kunne se og læse dem. 
Selv mennesker, der næsten dagligt så 
hinanden, sendte julekort til hinanden.                                                                                      

De første julehilsener i Danmark 
blev sendt i 1870´erne efter inspiration 
fra England, men i 1880´erne og især 
1890´erne blev der fremstillet mange dan-
ske julekort, hvor nissen var den gen-
nemgående figur. Julemanden er en uden-
landsk opfindelse, så derfor optrådte han 
kun sjældent og noget senere på julekor-
tene. I bogen ”Fra billedhilsen til post-
kort” fra 2007 kan man se mange eksem-
pler på de tidligste julekort. 

I begyndelsen af 1900-tallet var der 
flere, der begyndte at producere postkort 
med motiver, de havde fotograferet. Det 
kunne være seværdigheder, bybilleder, 
gårde og forretninger, men efterhånden 
blev der også fremstillet kort med fami-
liebilleder, som blev sendt til familien 
og venner. Nogle af disse kort blev brugt 
som julehilsener, og børnebilleder var et 
yndet motiv.

Kort fra Tranbjerg
Der eksisterer et sådant julepostkort fra 
Tranbjerg fra 1916, og Tranbjerg Lokal-
historiske Samling har lånt det af Mårslet 
Frimærkeklub. Motivet er en lille pige, 
som står med en kanin og kigger på foto-
grafen foran hovedbygningen af en større 
gård. Adressaten er ”Frk. Marie Jensen 

T
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ads./ Grd. Torvald Birkegård, Hasselager”, 
og teksten på kortet er ”Ovesminde 22-
12-16,  Kære Marie. En rigtig glædelig Jul 
og et godt Nytår ønskes dig af Maren og 
Søren og lille Anna. Du kommer vel her-
ned til Jul”.

Den lille pige på julepostkortet er altså 
Anna Marie Birkegaard, som blev født 
den 7. februar 1915 på Ovesminde. Hen-
des forældre var Søren Hansen Birkega-
ard, der var født på Birkegaard i Obstrup, 
og Maren Jensen, som kom fra Ingerslev. 
Søren havde fire brødre, men adressaten 
Torvald var ikke en af dem. På julekortet 
står lille Anna noget alene med sin kanin, 
men hun havde faktisk allerede fået en lil-
lesøster, Petrea, i slutningen af november, 
og indtil 1930 fik hun yderlig seks søstre, 
så der var i alt otte piger i familien Han-
sen Birkegaard. 

Familien Birkegaard
Gården Ovesminde var en af de stør-
ste i Tranbjerg sogn, og den havde været 
i samme families eje i over hundrede år 
indtil 1907. I 1892 brændte gården ned til 
grunden, men den blev genopført samme 
år og flyttet til sin nuværende placering 
på toppen af et lille højdedrag ved Bjød-
strupvej. I forbindelse med et generati-
onsskifte i 1902 blev gården opkaldt efter 
et familiemedlem og tidligere ejer og fik 
navnet Ovesminde. Søren Hansen Bir-
kegaard købte gården i 1914, men solgte 
den allerede i 1918 og flyttede til Tingsko-
ven. Han tilbagekøbte Ovesminde i 1925 
og ejede den til 1930, da han købte her-
regården Taarupgard ved Hjarbæk Fjord, 
lidt nordvest for Viborg.

Søren Hansen Birkegaard var en 
foretagsom mand, så i begyndelsen af 

1930´erne udstykkede han store arealer 
til husmandsbrug, og i stedet indrettede 
han i 1934 en restaurant i den gamle her-
regård. Samtidig åbnede han også et som-
merpensionat på Taarupgaard og byggede 
badekabiner og en bådebro ved Hjarbæk 
Fjord, så gæsterne kunne komme sejlende 
til fra Hjarbæk havn. Han byggede også 
en dansepavillon og havde en vis suc-
ces med stedet i de følgende år, da der 
var vækst i den indenlandske turisme, 
blandt andet som følge af det voksende 
antal biler. Imidlertid bevirkede Besættel-
sen i april 1940, at gæsterne efterhånden 
forsvandt, og i 1941 solgte Søren Hansen 
Birkegaard Taarupgaard til staten.

Dermed forsvinder Søren Hansen Bir-
kegaard og hans familie fra de kilder, der 
har været til rådighed, og derfor er det 
uvist, hvor familien flyttede hen, og hvad 
Søren Birkegaard Hansen foretog sig ef-
ter 1941. Et par af Annas søstre blev gift, 
mens familien boede på Taarupgaard, 
men den sidste oplysning, vi har om An-
na, er, at hun i 1934 flyttede fra Køben-
havn til Taarupgaard. Ifølge folketællingen 
fra november 1940 boede kun de fire yng-
ste søstre hos forældrene.

Hvis der er nogen, der har oplysninger 
om familiens historie efter 1941 – og især 
Annas historie – er Tranbjerg Lokalhisto-
riske Samling meget interesseret i at mod-
tage dem.
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Åbningstider:
Mandag - Fredag  9.00 - 17.30
Lørdag  9.00 - 13.00

Tranbjerg 
Apotek

Kirketorvet 18 • Tlf. 8629 9311

- den klarer vi!

Hasselager Auto ApS
Elmegårdsvej 11 
Tlf. 86 28 83 08

Service · Autoglas service · Skader ·  

Tilsluttet Centralforeningen  
af autoreparatører i Danmark

Ungt par søger villa i sydbyen,
familievenligt område, minimum 120 m , 
max pris på 2,6 mio. kr. 
Har lige solgt lejlighed i Aarhus C.

Tlf. 70 70 79 61
www.aarhusmæglerne.dk

SYDBYEN KALDER...

v/Jens-Ole Jensen
Damvænget 30
8310 Tranbjerg J. 
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a tømrerfi rmaet Søren Haahr star-
tede i Tranbjerg i august, udloddede 

han en tømrer i fem timer i en konkur-
rence på Facebook. Den konkurrence var 
der rigtig mange Tranbjerg-borgere, der 
gerne ville vinde. Den heldige vinder blev 
dagplejemor Linette Rasmussen, som øn-
skede sig en bålhytte. Søren Haahr skrev 
på sin Facebookside: 

Først vil vi sige tusinde tak til alle jer 
som har besøgt vores side, og vi har nu 
læst alle ønsker, og valgt at hjælpe den 
private dagpleje Kastanjen i Tranbjerg, 
så børnene kan sidde og lave snobrød 
og skumfi duser i læ, tror det bliver rigtig 
hyggeligt.

D

Dagplejer vandt fl ot bålhytte
Det blev Linette Rasmussen selvfølgelig 

rigtig glad for. 
 - Vores fi ne bålhytte er lige blevet ind-

viet. Ungerne og jeg har spændt fulgt 
med i hele processen. Jeg havde inviteret 
to kollegaer og deres dagplejebørn til en 
hyggedag i haven med bål og grillpølser. 
Ungerne syntes, det var rigtig hyggeligt 
og hjalp med at sætte fl ag op. Klokken 11 
kom Søren og hans to ansatte Rasmus og 
Frederik og fi k en pølse sammen med os.

Vi siger tusind tak til tømrerfi rmaet 
Søren Haahr, fordi de valgte os. Vi kom-
mer til at tilbringe mange hyggelige timer 
i hytten, siger hun.

KÆMPE JULEBANKO
SØNDAG DEN 4. DECEMBER
Spillet starter kl. 13.00 – dørerne åbnes kl. 12.15

JACKPOT
PAUSEBANKO

FORSKELLIGE LOTTERIER
KORTSPIL

På gensyn i
Tranbjerg lokalcenter

EKSTRA
STORE

GEVINSTER

Der kan købes
KAFFE - THE

VAND - ÆBLESKIVER
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Din lokale
glarmester
Hørning Glas

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

kommer  

overalt

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

www.hørn ingglas.dk

TS THOMAS SVENDSEN
AUTOREPARATION

Christian X’s vej 205
8270 Højbjerg

DER ER IKKE LANG VEJ TIL EN GOD MEKANIKER

 8629 4922

Helle Riising Bruhn

Din bedemand er en kvinde

Tlf. 8629 1243

Mød mig i Tranbjerg Centret 
Få udleveret ”Min sidste vilje” 
og pjecen ”Når nogen dør”
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Naturcenteret: Weekendåbent 
og en ny Facebookside
Det er lykkedes at samle nogle 
 fri villige til at holde lørdagsåbent 
hver anden uge

Af Jette V. Nielsen og Lene Fuglsang

løbet af sensommeren og efteråret 
er det lykkedes at samle en gruppe 

af frivillige, som skiftes til at holde åbent 
i Naturcenteret om lørdagen. Vi  tilstræber 
at holde åbent hver anden lørdag fra 
kl. 10 til 12.30. Træerne vokser dog som 
bekendt ikke ind i himlen – der er brug 
for flere frivillige for at sikre, at der også 
kan holdes lørdagsåbent efter nytår.

Frivillige til lørdagsåbent
Det er være frivillig indebærer, at man 
kommer og låser op, sørger for god ro og 
orden, holder øje med omgangen med 
dyrene og selv planlægger evt.  aktiviteter 
som f.eks. bål, popcorn og andet  hygge.  
Inden lukning sørges for oprydning og 
rengøring i nødvendigt omfang efter 
 dagens aktiviteter og låse af/slå alarm til. 
Frivilligordningen skal være “selvstyren-
de”, og frivillige skal  selv tage initiativ til 
at holde møder eller via mail aftale nye 
datoer. Nye frivillige skal sættes ind i tin-
gene af de nuværende.

Ny Facebook gruppe
Der er oprettet en side på Facebook for 
Naturcenteret med lidt  information om 
stedet. Der er blandt andet et fast  opslag 
med datoer for, hvornår der er lørdags-
åbent. For at finde siden kan du sø-

ge på Naturcenter Tranbjerg. På  siden 
kan du ”like” og dermed følge siden. 
Du kan også bruge dette link: https://
www.facebook.com/Naturcenter-Tran-
bjerg-1081415205308006/. 

Hvis du vil være med til at holde 
lørdags åbent, så er det også på denne 
side, at du kan skrive en besked om det. 
Hvis du ikke har adgang til Facebook 
 eller ikke lige ved ”hvordan man gør”, 
så må du gerne kontakte Jette på telefon 
51 94 64 33 med en sms eller et opkald.

I
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Empati, dialog, respekt og tillid

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

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

SUND MUND GIVER
LIVSKVALITET – HELE LIVET.

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

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

MOTOR-DEPOTET A/S

Hasselager Allé 1
8260 Viby

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

MITSUBISHI
MOTORS
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  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

Aarhus 
Mæglerne

*Tal fra boligsiden.dk . pr. 01.09.2016.
Sydbyen: 8260, 8270, 8310, 8320, 8330, 8340, 8355, 8361, 8362



26 |

Af Anne Christine Kusk

Fem messingblæsere og en vandslange
Eleverne i 3. og 4. klasse har haft besøg 
af Aarhus Symfoniorkester. Nærmere be-
stemt af fem messingblæsere, som gav 
koncert og fortalte om instrumenterne 
tuba, horn, trækbasun og trompet. Pub-
likum fik desuden demonstreret, at man 
godt kan spille på en vandslange. Sådan 
da. For det er svært at lave ventiler på en 
vandslange, og uden ventiler kan man 
ikke frembringe forskellige toner. Elever-
ne oplevede også, at musik er et særligt 
sprog, og at toner og melodier kan fortæl-
le et helt eventyr, for eksempel om prinser 
og prinsesser – både de tykke, de tynde og 
dem med musik i.

Besøget af Aarhus Symfoniorkester er et 
led i orkestrets samarbejde med Børn & 
Unge, som betyder, at alle folkeskoler i 
Aarhus Kommune hvert andet år tilbydes 
et gratis musikforløb for både 1.-2. klasse 
og 3.-4. klasse. I november skal eleverne 
til koncert med hele symfoniorkestret i 
Musikhuset, og i foråret er det 1. og 2. 
klassernes tur til at opleve forløbet. 

Nyt fra Tranbjergskolen 
Der er også musik til mellemtrin og 

udskoling i løbet af efteråret, her skal ele-
verne høre en koncert med to forskellige 
bands. Koncerterne er arrangeret via pro-
jektet Levende Musik i Skolen, som er et 
andet musiktilbud til skolerne i Aarhus 
kommune.

Ung forfatter
Der findes ikke mange unge på 15 år, 
som har udgivet en bog. Men det har 
Mie Hald, gymnasieelev fra Viborg. Hun 
besøgte 9. klasserne på Tranbjergsko-
len for at fortælle om sin fantasy-roman 
Dødsvalsen, som udkom i starten af 2016. 
Mie fortalte om baggrunden for at skrive 
bogen, hvad der havde inspireret hende, 
og at man som ung forfatter godt kan 
blive stemplet af kammeraterne som en 
anderledes nørd, der hellere vil gå i litte-
raturklub end til fester. 

Det lyder måske også en anelse nør-
det at tilbringe sommerferien isoleret på 
sit værelse med computeren for at skrive, 
men det er nu ikke en kedelig nørd, man 

Messingblæsere fra Aarhus Symfoniorkester.

Forfatter Mie Hald.
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Fælles opvarmning inden skolernes motionløb

først tænker på efter mødet med den un-
ge forfatter. Sej, begavet og modig pas-
ser bedre på Mie Hald. Beskrivelsen pas-
ser også på hovedpersonen i Dødsvalsen, 
Anna. 

Bogen handler om det godes kamp 
mod det onde i form af Anna, som dy-
ster mod Døden i en dramatisk trekamp 
for at redde sin hjerneskadede bror. Mie 
læste flere passager fra bogen højt, og ef-
terfølgende var der tid til spørgsmål fra 
publikum.

Skolernes motionsløb
Fredag før efterårsferien deltog alle elever 
på Tranbjergskolen i skolernes motions-

løb. I indskolingen startede man med fæl-
les opvarmning i skolegården, inden ele-
verne skulle ud på en 5 km lang løberute. 
I udskolingen var der både løb, rundbold 
og fodbold på programmet, før elever 
og personale kunne gå på en velfortjent 
efterårsferie.
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 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 40 95 54 42
og få et uforpligtende tilbud.  

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

aps

www.oestergaards-dyrehospital.dk
Døgnvagt

Dyrlæge
Finn

Østergaard

Dyrlæge
Kari-Anne
Bjørnkjær-

Nielsen

Dyrlæge
Ulrik Oudrup 

Bech

Dyrlæge
Susanne Rau

Dyrlæge
Anette Valeur

Axelsen

Dyrlæge
Peter Weis

Dyrlæge
Gitte Stenholt

massage

astholm

MASSAGE 

Ny klinik i Center Syd
Kirketorvet 9, 8310 Tranbjerg

www.bastholm-massage.dk

Mob: 3116 8305 
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å b e n t  h u s

weekenden den 1. og 2.  oktober 
 åbnede Motion & Liv endelig 

 dørene til byens spritnye Motions- og 
Fitness center på Orholt Alle til deres 
åbent hus-arrangement.

Da dørene åbnede lørdag klokken 10, 
var der allerede fart over feltet. Flere skul-
le i gang med første træning, allerede ind-
meldte skulle ned og se centeret, prøve 
maskinerne, og så var der dem, som lige 
ville se ”hesten” inden indmeldelsen.

Ejerne og instruktørerne gav rundvis-
ninger og forklarede alt omkring udstyr 
og maskiner, og samtidig blev der afholdt 
fl ere mindre ”prøve-hold” med alt lige fra 
Latin Fit til Yoga og boksetræning.

Motion & Liv var værter med lidt godt 
at drikke og spise, og der blev hygget og 
snakket på kryds og tværs i byens nye 
samlingssted, Motion & Liv.

Stor interesse for Motion & Liv
til Åbent hus arrangement

I
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Dahlgaard Haandvaerk ApS

md@dahlgaardhaandvaerk.dk

Åbningstider: Mandag-torsdag 10.00-20.00 . Fredag-lørdag 10.00-22.00 . Søndag 10.00-20.00

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

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

Din lokale VVS-installatør i Tranbjerg
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f æ l l e s r å d e t

M

Af Jørgen Dahlgaard, Sekr. i Tranbjerg 
Fællesråd.

ange af vores sager kan være tunge 
og løbe over mange år. Sådan er det 

eksempelvis ofte med byplanlægning, som 
vi p.t. arbejder med. Heldigvis er der også 
mindre sager, hvor vi for eksempel hurtigt 
kan hjælpe en borger med at fi nde den 
rette kontakt i kommunen, og hvor pro-
blemet bliver løst i løbet af få dage.

Der er gået hul på søen
En lidt speciel sag er gentagne oversvøm-
melser omkring bålhytten nede ved søen. 
Her skal fl ere afdelinger i kommunen ko-
ordinere deres indsats med Aarhus Vand 
eller er det omvendt? 

Nu er en større brønd desværre ble-
vet påkørt og beskadiget under arbejde 
med beskæring af træer og buske i som-
mers. Det betyder, at store vandmængder 
strømmer ud og oversvømmer stien samt 
en del af området ved bålhytten, så snart 
vandet i søen stiger over et vist niveau. 
Grøften har faktisk svært ved at tage alt 
vandet her sidst i oktober. Og meldingen 

Nyt fra Tranbjerg Fællesråd

fra Aarhus Vand lyder, at de ikke kan fi kse 
brønden, før vandet i søen er faldet – og 
det kræver en lang periode med tørvejr. 
Hundelufterne må derfor bruge de lange 
gummistøvler ind til videre. Men fi ske-
hejren er glad, og det er svært at få ild i 
bålhytten.

Ny stor mobilmast sat i drift
I slutningen af 2014 havde vi et større 
borgermøde angående en ny mobilmast 
ved Obstrupvej. Placeringen af masten var 
noget uheldig midt i det åbne landskab, 
og mange var da også imod placeringen. 
Desværre var TT-netværket (Telenor/Te-
lia) alt for sent ude, og mange oplevede 
en dårligere mobilforbindelse, da den 
store gamle mast blev nedlagt på grund af 
nybyggeriet ved Obstrupvej.

Det er nu endt med en ny mast inde 
mellem træerne lige nord for Varmevær-
ket. Masten syner dog ikke af meget ved 
siden af Varmeværkets store skorsten, som 
vist er 50 meter høj. I slutning af okto-
ber har TT-netværket sat de nye mobil-
antenner i drift, og når dette læses skulle 
brugerne på TT-netværket gerne opleve 
en væsentlig bedre forbindelse på deres 
smartphone i store dele af Tranbjerg. 

Mød os på Facebook.com/
tranbjergfaellesraad
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Vi sælger juletræer og pyntegrønt ved vores 
hytte følgende tidspunkter:

Lørdag 26. november kl. 13-16
Søndag 27. november kl. 10-16
Lørdag 3. december kl. 10-16
Søndag 4. december kl. 10-16
Lørdag 10. december kl. 10-16
Søndag 11. december kl. 10-16
Lørdag 17. december kl. 10-16
Søndag 18. december kl. 10-16
Mandag 19. december kl. 16-18
Tirsdag 20. december kl. 16-18

Onsdag 21. december kl. 16-18

Vi kan selvfølgelig også komme juletræet i 
net, det letter hjemtransporten. Har du pro- 
blemer med at få det hjem, så bringer vi 
gerne mod et mindre gebyr.

Julemarked

SØNDAG

11. DECEMBER

KL. 10-16

JULEMARKED
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Multifunktionscenteret i hjertet af Tranbjerg er fyldt med butikker, institutioner,  gamercenter, 5D biograf, spisesteder, 
oplevelser,  erhverv, sundhedscenter og fremfor alt de mange boliger på Kirketorvet.

Boligerne, der er  bygget ovenpå den nedgravede Gl.Horsens landevej skaber fred og ro i Jegstrupvænget og Kirke-
vænget, så byen hænger sammen.

Tranbjerg anno 2050
Kom ind og giv dit bidrag til vores fælles 
vision om Tranbjerg. Se udstillingen i Tran-
bjerg centeret i det tidligere apoteksudsalg i 
Center Syd, og kom til åbent hus lørdag den 
3. december 2016 mellem 10 og 14.
Her har du mulighed for at se de visioner, 
som vi arbejder med i Tranbjerg fællesråd, 

kommentere dem og selv komme med dit 
eget bidrag. Fællesrådet samler alle bidrag 
til den fælles vision som Aarhus byråd i 
2016 skal tage stilling til. 

Alle bidrag er velkomne. 
Tranbjerg Fællesråd. 

Mod Mårslet

Mod Aarhus

Mod Mårslet

Mod Aarhus Mod Aarhus
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Tranbjerg undervisningscenter med den centrale Tranbjerg skole der huser 1000 elever, og ungdomsuddannelsen med til-
hørende ungdomboliger er centralt beliggende med AIAs 2 store multiarenaer og sportcenter syder af aktivitet.

De mange boliger i 3 etager langs med den støjende Gl. Horsens landevej danner et  effektivt støjværn ind mod Tranbjerg 
Hovedgade. Stationsbygningen med børnehaven og vuggestuen er ideel for de mange familier, der kan kan hente og 
bringe deres børn, lige efter de stiger ud af letbanen og cykle hjem.

Mod Mårslet

Mod Mårslet

Mod Aarhus

Mod Aarhus

Mod Aarhus

Mod Solbjerg
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Morten Pedersen. Ejendomsmægler  & valuar, MDE

Boligsalg i Tranbjerg?

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

Center Syd, Kirketorvet 6-8, 8310 Tranbjerg 

tranbjerg@home.dk

facebook.com/hometranbjerg
Tlf. 86 29 07 11

home.dk Ejendomsmæglerkæde for Danske Bank koncernen

Vi sætter pris på din bolig. Ring 8629 0711, så kigger Morten forbi.
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Børnehavebørn og beboere på Lokal-
center Tranbjerg hyggede med musik 
og sang. 

Af Malene Melbye, Lokal oplevelsesmed-
arbejder i Plejeboligerne i Område Syd 

orsdag formiddag den 29. septem-
ber, mens regnen silede ned, spillede 

SKRALLEBANG op til sang og musik på 
Lokalcenter Tranbjerg. 

SKRALLEBANG er en musikgruppe, 
som består af Nana og Søren. De laver 
musikarrangementer med leg, læring, 
sang, musik, bevægelse, fantasi, fortæl-
ling og grin. Arrangementet var for lo-
kale børnehavebørn og for beboerne på 
plejehjemmet. Der blev spillet og sunget 
masser af gamle kendte børnesange, som 
”Blæsten kan man ikke få at se” og ”Rap-
anden Rasmus”, hvor børnene drønene af 
sted i deres enspændervogn - som til for-
veksling godt ku ligne en hulahopring. 

Ligeledes rejste børnene med tog til 
Afrika, hvor de sang ”Dyrene i Afrika” 
hvor der skulle holdes styr på de farlige 
og store dyr og laves bevægelse som ele-
fanter og meget mere. 

Der blev blæst sæbebobler og leget 

T

SKRALLEBANG på lokalcenteret

med små mus, mens vi sang om ”100 mus 
med haler på”. 

Alle uanset alder var enige om, at det 
var en dejlig oplevelse, for SKRALLE-
BANG er bare helt eminente til at skabe 
sang, musik, bevægelse, leg, fantasi og 
GRIN for børn i alle aldre - også for dem, 
der for længst er fyldt er 80!

Fem koncerter
Initiativet til arrangementet er taget af 
Nana Kirkegaard fra SKRALLEBANG 
og den lokale oplevelsesmedarbejder på 
plejehjemmene i Område Syd, Malene 
Melbye. Med støtte fra Aarhus Børne-
kulturhus og Musikskolen Laura har det 
været muligt at arrangere fem koncer-
ter i Område Syd i august og september, 
hvor plejehjemmenes beboere har væ-
ret til koncert sammen med områdets 
børnehavebørn. 

Alle steder har både børn, voksne og 
de ældre taget rigtig godt imod arrange-
mentet, og Nana Kirkegaard og Malene 
Melbye vil derfor arbejde på at skabe de 
økonomiske rammer for, at konceptet kan 
udbredes i Aarhus og forhåbentlig også 
komme igen i Tranbjerg og det sydlige 
Aarhus.
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    Murermester

Allan Lauridsen

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

Din bedemand
er en kvinde

Bilsyn
Søren Fanøe

PAVA Bilsyn Solbjerg
Solbjerg Hovedgade 21 · 8355 Solbjerg

Tlf. 20 18 54 19 · Solbjerg@pavabilsyn.dk
www.pavabilsyn.dk
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DEN GLADE SLAGTER
Partyservice . Pølseborde

Osteborde . Receptionsmad
Kold buffet . Varm buffet

Anretninger

mesterslagteren
- lev sundt med kød

DEN GLADE SLAGTER
Center Syd  8310 Tranbjerg

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

Rasmus Løfgren 
Ellegaard
8630 3705
rlel@djurslandsbank.dk

Book et møde med mig

Gratisbankskifte

mail@andersenhansengulv.dk
www.andersenhansengulv.dk

Børup Tværvej 14, 8310 Tranbjerg

22480135 / 27382738

”Har Dit Gulv brug for hjælp?”
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Motion & Liv’s Fitness bootcamp-hold 
lød sjovt, og hvor hårdt kunne det 
egentlig være…?

Af Stina Christiansen

eg har aldrig sagt nej til en udfor-
dring, så da jeg talte med Motion & 

Liv om at skrive lidt om dem, nu hvor de 
har været i gang i en måned, og de fore-
slog, at jeg skulle prøve en træning der-
nede, sagde jeg selvfølgelig ja. 

Som medlem af Tranbjerg Løber og 
hundeejer tilhører jeg den del af den dan-
ske befolkning, som er i ganske udmærket 
form. Kunne man da i hvert fald tro. 

Lungesygdom og gele-ben
Fitness Bootcamp lød sjovt og passede 
ind i resten af familiens kalender, så den 
troppede jeg op til. Flere af deltagerne 
havde allerede taget et hold i forvejen, så 
det var nok ikke så hårdt, tænkte jeg. 

Men da der var gået omkring 2 minut-
ter af træningen, tænkte jeg om. Jeg over-
vejede, om jeg mon havde raget en hurtig 
kold lungebetændelse til mig på vejen fra 
bilen og ind i centeret, siden mine lun-
ger tilsyneladende havde mistet en stor 
del af deres kapacitet og truede med at 
hoppe ud af min brystkasse. Det kunne 
også være en mere sjælden sygdom, hvor 
ben-muskulaturen bliver til en slags gele, 

J

Sved, tårer og masser af smil
og ens ben nægter at lystre, selvom den 
vældigt flinke instruktør råber ”Vip med 
benene”, ”Ned i knæene”, ”Hop” og så 
videre. 

Kondition og styrke
Timen var en kombination af konditi-
onstræning med to minutters intervaller, 
hvor den fik fuld gas med arme og ben 
– eksempel twist, løb på stedet eller høje 
knæløft – og derefter en omgang styrke-
træning af hele kroppen med vægtstæn-
ger, håndvægte og bolde. Hele timen var 
et mix af at få pulsen op og så styrketræ-
ningen, og fik sveden til at hagle af mig. 

De andre på holdet havde tilsyneladen-
de ikke raget samme mærkelige sygdom 
til sig, for de smilede og grinte undervejs 
og lavede sjov med hinanden. Det havde 
jeg på ingen måde overskud til. Jeg var på 
bootcamp med B.S. Christiansens kvin-
delige pendant, og det gjaldt bare om at 
komme levende derfra. 

Jeg overlevede, og er nu i gang med at 
planlægge, hvordan jeg skal komme rundt 
i morgen med en krop, der allerede nu fø-
les som om, at den er blevet kørt over af 
en damptromle. 

Lille hyggeligt sted
Dorthe Jacobsen er kvinden, der hundser 
rundt i salen på hold som step og styr-
ke, Latin fit, Søndagssvederen og Fitness 
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Bootcamp. Flere kender hende sikkert al-
lerede fra AIA eller tilbage fra de fitness-
centre, hun selv har kørt: Dorthes Aerobic 
Studio, New Body & Aerobixen.

 - Motion & Liv er blevet et lille hyg-
geligt sted, hvor der er en fed stemning. 
De folk, der kommer her, kommer for at 
træne, så de giver den en ordentlig skalle. 
Mange kender allerede hinanden, eller 
finder ud af, at de kender én, når de duk-
ker op til holdet, så der bliver hurtigt en 
hyggelig, fortrolig stemning, siger Dorthe 
Jacobsen. 

 - Det er tilladt ikke at lave det hele. 
Der er ingen, der ser skævt til én, selvom 
du bliver nødt til at springe noget af en 
øvelse over for at få vejret. Det giver en 
god stemning, og gør det sjovt. Og det 
skal være sjovt, ellers var jeg her ikke, si-
ger hun.

Seniorer
Motion & Liv har også oplevet, at Tran-
bjergs seniorer har taget stedet til sig og 
især bruger stedet om formiddagen. 

 - Seniorerne er superseje. De kom-
mer med et supergodt humør og skaber 
en rigtig god stemning – sådan lidt stue-
café-agtig stemning, hvor de kommer 
hinanden rigtig meget ved, siger Dorthe 
Jacobsen. 

De unge kommer ofte efter skole ved 
15-tiden, og så er der dem, der træner 

på vej hjem fra arbejde, og dem der først 
kommer, når børnene er blevet puttet. 

Der er blevet justeret lidt på holdpla-
nen allerede, så der skulle være noget for 
alle, og nok hold så alle kan være med. 

Maskiner og personlige trænere
Er du ikke så meget til hold, men mere til 
cardio- og styrketræning, så har Motion 
& Liv helt nye maskiner, hvor du på kon-
dicyklen kan cykle gennem en New Zea-
landsk skov, nyde din yndlings-Netflix-
serie, mens du sveder på løbebåndet eller 
få hjælp fra en personlig træner, som kan 
guide dig og give dig et program, der pas-
ser til dit behov. 

Læs mere om de mange muligheder på 
motionogliv.dk



42 |

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.

Bedemand Riising

Få gratis tilsendt ”Min sidste vilje”

Tlf. 86 29 12 43

Din lokale bedemand- og kvinde
i Tranbjerg

Helle og Henrik Riising
Tranbjerg Centret Syd
8310 Tranbjerg
www.riising.dk



Kirke
og
Sogn
Vi synger julen ind  
– med læsninger og musik 
Søndag den 18. dec. kl. 10.00 synger vi julen ind i Tranbjerg Kirke. Kom og oplev 
julefreden sænke sig ved en gudstjeneste, hvor musik og læsninger står i cen-
trum. Vi synger vores skønne advents- og julesalmer, tænder julens lys, lytter 
til solistiske indslag og hører nogle af de ord, som baner vej for julens komme. 
Se mere omtale side 8.

Kom og vær med til at synge ægte julestemning frem. 
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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

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

Kirketjener Ole Fenger 
51 94 56 44 / ole@tranbjergkirke.dk

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

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

Sognegårdsvært  Marian Holm 
86 29 46 73 / Træffes i Sognegården 

Menighedsrådsformand Birgitte Pedersen  
41 24 55 06

Kirkeværge Flemming Mikkelsen 
86 29 16 29

Basargruppen 
Inge Bech-Nielsen, 86 29 05 46 
Grethe Gylling, 86 29 03 76

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

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

Tranbjerg Kirke på 

facebook
Følg linket fra  
hjemmesiden 
www.tranbjergkirke.dk

Tranbjerg Kirke er aflåst, når der ikke er 
kirkelig handling. Ønskes adgang, vil per-
sonalet på kirkegården eller i Sognegår-
den være behjælpelig.
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 Gudstjenester

Søndag d. 27. november (1. s. i Advent) 
10.00:  Gudstjeneste v/ Anja Stokholm – 

prædikant Mads Gram
11.30:  Familiegudstjeneste med mini-

konfirmander v/Anja Stokholm

Tirsdag d. 29. november 
10.00: Morgenandagt v/David Kessel

Torsdag d. 1. december 
17.00: Adventskalender med risengrød

Søndag d. 4. december (2. s. i Advent) 
10.00: Gudstjeneste v/David Kessel

Torsdag d. 8. december 
17.00: Adventskalender med risengrød

Søndag d. 11. december (3. s. i Advent)  
10.00: Gudstjeneste v/Anette Brøndum

Tirsdag d. 13. december 
10.00: Morgenandagt v/David Kessel

Torsdag d. 15. december 
17.00: Adventskalender med risengrød

Søndag d. 18. december (4. s. i Advent) 
10.00:   Gudstjeneste v/Anja Stokholm 

De ni læsninger

Torsdag d. 22. december 
17.00: Adventskalender med risengrød

Juleaften d. 24. december  
10.30:  Gudstjeneste med krybbespil  

v/Anja Stokholm
11.45:  Gudstjeneste med krybbespil  

v/Anja Stokholm

13.00: Gudstjeneste v/David Kessel 

14.15: Gudstjeneste v/David Kessel 

15.30: Gudstjeneste v/David Kessel

Juledag d. 25. december 
10.00: Gudstjeneste v/David Kessel

2. juledag d. 26. december 
10.00: Gudstjeneste v/Anette Brøndum

Søndag d. 1. januar (Nytårsdag) 
16.00: Gudstjeneste v/Anja Stokholm

Søndag d. 8. januar  
(1. s. e. helligtrekonger)  
10.00: Gudstjeneste v/Anette Brøndum

Søndag d. 15. januar  
(2. s. e. helligtrekonger) 
10.00: Gudstjeneste v/Anja Stokholm 
11.30:  Dåbsgudstjeneste v/Anja Stok-

holm

Plejehjemsgudstjenester

Onsdag d. 30. november
Lokalcenter Tranbjerg
14.00: Anette Brøndum

Onsdag d. 21. december
Århus Friplejehjem
10.30: David Kessel

Lokalcenter Tranbjerg
14.00: David Kessel

Onsdag d. 11. januar
Århus Friplejehjem
10.30: Anja Stokholm

Onsdag d. 25. januar
Lokalcenter Tranbjerg
14.00: Anja Stokholm
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 Præstens 
 rubrik

Anja Stokholm

Julens lys – et glimt af 
himlens lys
En dreng står en mørk aften med ho-
vedet lænet tilbage og kigger mod den 
store himmel smykket med tusindvis 
af stjerner. Et stykke tid står han sådan 
stille og benovet og kigger. Så udbryder 
han tænksomt til sin kammerat, der står 
ved siden af: ”Tænk hvor smukt der må 
være i himlen, når der er så smukt på 
vrangen”. 

Det er Astid Lindgreen, som i en af sine 
børnebøger lader en af hovedperso-
nerne sige sådan. ”Hvor må der være 
smukt i himlen, når der er så smukt på 
vrangen”.

Det er snart advent- og juletid, og vi skal 
tænde lysene i vores adventskranse og 
på vores juletræer og høre ordene om 
Guds lys, der kommer for at skinne 
imellem os. Og vi skal høre den smukke 
fortælling om den store stjerne, der le-
der de vise mænd til barnet i krybben 
– fortællingen om stjernen, som leder 
os til Jesus Krist, som vi synger med 
Grundtvig i ”Dejlig er den himmel blå”. 

Dét er julens gådefulde budskab. En 
fortælling som for fornuften ikke er til 
at begribe, men som er smuk og glæ-
desfyldt: Fortællingen om, at himlen åb-

ner sig, og vi ikke kun ser den smukke 
vrangside, men en flig af det, der hører 
til i himlens inderste, strømmer ud. 

»Dejlig er den himmel blå« synger vi 
med Grundtvig. Det var den første sal-
me, Grundtvig skrev. Mens han skrev 
salmen, var han i dyb fortvivlelse. Han 
havde ellers været så selvsikker. Sikker 
i sin tro, men pludselig blev han ramt 
af usikkerhed og fortvivlelse: kunne 
han overhovedet selv kalde sig kristen? 
Alt omkring ham blev mørke og ufrem-
kommeligt. Grundtvig oplevede det, 
som de fleste af os før eller siden ople-
ver: At han ikke selv kunne holde lyset i 
sig brændende, og mørket derfor sneg 
sig ind i ham. 

Dén, der har kæmpet med mørket, ved, 
at befrielsen som regel kommer i et lys, 
der når os udefra – fra noget andet end 
os selv. Sådan var det også for Grundt-
vig. 

I salmen ”Dejlig er den himmelblå”, 
som Grundtvig skriver, bliver stjernen 
et poetisk billede på det, som julen 
handler om: at Gud bliver menneske. At 
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Sognekalender
dét, som hører himlen til, kommer ned 
for at leve imellem os, så den, der ser 
på barnet i krybben, ser ind i himlen. 
Vi ser ikke længere kun himlens vrang-
side, men vi har fået adgang til himlens 
inderste lys. 

Sådan kan salmen være en trøst for os, 
når vi oplever, at alt vores eget slipper 
op, at vores egne ledestjerner slukkes 
og måske efterlader os med mørket, 
angsten eller ensomheden. Da siger 
salmen til os: når vore egne stjerner er 
brændt ud, så går Guds stjerne op. En 
stjerne med et lys, som måske kommer 
fra et andet sted, end vi venter, men 
som er så mægtig, at den kan overstråle 
det mørke, vi ikke selv kan fortrænge. 

I de fleste sammenhænge vi indgår i, 
er vi vant til, at vi skal magte hele til-
værelsen selv. Vi skal være vores egen 
glødepære, som helst ikke skal brænde 
ud. Men de fleste af os oplever også – 
nøjagtig ligesom Grundtvig, at alt vores 
eget før eller siden brænder ud. Det 
vilkår hører med til det at være men-
neske. Og ligesom de vise mænd den 
første julenat, så oplever vi sikkert også, 
at tilværelsen fører os andre steder hen, 
end vi havde forventet. 

Stjernen på himlen julenat er et billede 
på, at der lykkeligvis findes noget, som 
er stærkere end vores egen foretag-
somhed. Noget som stadig lyser, når 
alt vores eget slipper op. En kilde, vi 
kan hente nyt livsmod og håb fra, så vi 
igen kan vove os ud i livet med hinan-
den. Derfor er der al mulig grund til at  
ønske hinanden glædelig advent og 
glædelig jul!  

Onsdag d. 30. november
16.15: De Små Synger

Onsdag d. 7. december
kl. 13.00: Onsdagsforum Julefrokost
– se omtale

Mandag d. 12. december
19.30: Læsekredse

Onsdag d. 4. januar
14.00: Onsdagsforum

Mandag d. 9. januar
19.30: Læsekredse

Onsdag d. 11. januar
16.15: De Små Synger

Tirsdag d. 17. januar
11.00: Opstart af Babysalmesang

Tirsdag d. 31. januar
13.45: Opstart af Minikonfirmandun-
dervisning for 3.A+ 3.B

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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O N S D A G S

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

7. december kl. 13.00 

Julefrokost 
En hyggelig eftermiddag med traditionel julefrokost, 
Lucia-optog og amerikansk lotteri. 

Man medbringer en gevinst til ca. 30 kr. 

Pris for frokosten: 125 kr. 

Tilmelding: 8629 5733 / www.tranbjergkirke.dk  
senest fredag d. 25. november.

”Det kan være underligt at opdage, at 
man er bortadopteret, når ens forældre 
er døde. Men finder man så også ud af, 
at ens far er tysk soldat, så er det for 
mange rigtig svært at forholde sig til. 
Historieskrivningen har ikke noget sær-
ligt nuanceret syn på mødrene og krigs-
børnene, der blev resultatet af deres 
tyske forbindelse. Hjælpen til at bear-
bejde ens tanker kan fås hos ligesindede 
i Danske Krigsbørns Forening, som også 
tæller personer, der har fædre/mødre 
fra andre lande”.
Tidligere lærer Lillian Nørgaard vidste som 14-årig at hendes far var tysk; men først 
i en alder af 41 fik hun behov for at vide mere om sit fædrene ophav og sin mors 
historie. Det skulle blive til en lang eftersøgning efter brikker til livets puslespil, en 
eftersøgning, som førte til, at der dukkede ting op, som hun slet ikke havde drømt 
om.

„At være tyskerbarn – om fortielser og løgne”

4. januar 2017  kl. 14.00
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Tranbjerg Kirke er lille  
– især når det er jul
Tranbjerg kirke er lille. Juleaften har de 
fleste oplevet vores kirke fyldt til briste-
punktet. Derfor holder vi igen i år hele 
fem gudstjenester.
Allerede kl. 10.30 holdes den første af to 
børnegudstjenester. Forhåbentlig bety-
der det, at ingen skal komme til kirken 
uden at få plads.
Skulle der alligevel ikke være plads, be-
der vi om forståelse for, at vi kan blive 
nødt til at afvise flere ved kirkedøren. 
Det har af og til været et problem, at de, 
der har fundet plads i kirken juleaften, 
har siddet så klemt, at det blev ubeha-
geligt eller uforsvarligt.
Medlemmer af menighedsrådet vil sør-
ge for, at så mange som muligt får plads 
i kirken, uden at vi sprænger dens ram-
mer. 

Med ønske om en glædelig jul!

Julehjælp fra  
menighedsplejen
Der er mulighed for at søge hjælp fra 
menighedsplejen. Julehjælpen vil for-
trinsvis gå til enlige med mindreårige 
børn. Ansøgningsskema kan hentes på 
kirkens hjemmeside eller på kirkekon-
toret. Eventuelle beløb vil blive overført 
til en bankkonto, som skal oplyses på 
skemaet.
Ansøgningsfrist den 2. december.
Ansøgningen sendes til:
Kirkekontoret
Kirketorvet 2
8310 Tranbjerg J

Julekoncert
i Tranbjerg Kirke

Med Tranbjergkoret og 
Tranbjerg Kirkekor

Torsdag d. 15. december kl. 19.00

Traditionen tro slår de to lokale 
kor fra Tranbjerg (hhvs. børne- og 
voksenkor) deres julerepertoire 
sammen og laver en fælles jule-
koncert. 

Der vil være musik for enhver 
smag og garanti for hyggelig jule-
stemning. 

Vel mødt!



KIRKE OG SOGN8

Adventskalender  
med risengrød
En gang om ugen op til jul åbnes en låge 
i Tranbjerg Kirkes advents kalender. 

Tag børnene i hånden og vær med til at 
se, hvad der gemmer sig bag lågen. 
Oplev advents- og julestemning i kir-
ken – 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

15. december

22. december

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

Julemusik  
gudstjeneste
Søndag, d. 18. december, kl. 10.00
i Tranbjerg Kirke

Vi synger populære julesalmer og hø-
rer festlig julemusik, som til lejlighe-
den bliver ”krydret” af en af solotrom-
petisterne fra Århus Symfoniorkester,  
Anders Larsen.

Musikandagter
Hver anden tirsdag 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 lej-
lighed til at tage en pause i hverdagen 
med fokus på noget andet end alt det, 
der ellers fylder.
 
Datoerne for musikandagterne er:
29. november
13. december
17. januar
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Børnegudstjeneste
Torsdag den 8. december kl. 17.00 i Tranbjerg Kirke

Til denne ”adventskalender-risengrød gudstjeneste“ for børn, bliver musikken 
 leveret af børn. Denne eftermiddag får vi besøg af en masse små og store elever 
fra Århus musikskoles celloklasse, som sammen med Tranbjerg Kirkes spire- og 
børnekor vil udfolde sig i deres julerepertoire m.m.
Det er altid noget særligt for os i kirken at få besøg af børn, og derfor glæder vi os til 
at slå dørene op for årets store børnemusikbegivenhed i Tranbjerg Kirke, efterfulgt 
af risengrød til alle i sognegården. Vel mødt!

Nyt menighedsråd
Fra 1. søndag i advent tiltræder det 
nye menighedsråd for de næste to år 
i Tranbjerg sogn.

Menighedsrådet har konstitueret sig 
således:
Birgitte Pedersen, formand
Lene Risør, næstformand
Flemming Mikkelsen, kirkeværge

Jette Siggaard, kontaktperson
Lars Jacobsen, kasserer
Axel Bach
Lis Bertelsen
John Christensen
Sonja Due
Grethe Gylling
Rane Sirius Rønn
Ane Marie Taszarek
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Minikonfirmandundervisning er et tilbud i foråret 2017 til 3.A og 3.B på Tranbjerg-
skolen. Undervisningen foregår i Tranbjerg Kirke og Sognegård tirsdage fra 13.45–
15.15. Invitationer sendes ud via skolens intranet. 
Undervisningen giver børnene kendskab til kirke og kristendom gennem bibelfor-
tællinger, musik og kreative aktiviteter. Undervisningen lægger op til spørgsmål og 
undren med udgangspunkt i børnenes egne erfaringer.
Minikonfirmanderne besøger også kirkerummet, fordi det åbner op for gode og 
nysgerrige spørgsmål om de ting, som børnene ser i kirken, fx en døbefont eller 
et billede. Vi taler også om hvad, der sker i kirken til gudstjenesten, højtider og de 
store mærkedage som dåb, bryllup og begravelse.
I kirken synger vi sammen, tænder lys og hører bibelfortælling. Historierne er ikke 
bare centrale i kristendommen, men de er også en væsentlig del af vores kultur og 
fælles referenceramme.
Undervejs i forløbet deltager minikonfirmanderne i et par særligt tilrettelagte  
familiegudstjenester.

Mariann Bech, Kirke- og Kulturmedarbejder  

Minikonfirmander
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tirsdag den 17. januar kl. 19.00 i Sognegården

Jette Rosendal – sang
Michael Lindberg – sang

Maren Marie Tange – klaver

Årets første koncert byder på fest og hygge, godt for ørerne og ganen 
og masser af god klassisk musik. I år er det sopranen, Jette Rosedal, 
akkompagneret af Maren Marie Tange på klaver, der sammen med en 
gæste solist sørger for det gode humør. Og det gode humør er garante-
ret med en lækkerbisken af et program bestående af både wienermusik,  
operette-  og musicalsange, efterfulgt af bobler og kransekage.

Tranbjerg Kirkekor vil gerne være flere. 
Kom og vær med!

Der findes både begynderkor og kor for de øvede børn. 

Skriv til organisten/korlederen og hør nærmere.

Mandag eftermiddag i Sognegården.

# Grundlæggende musikviden  # Sang og bevægelse  # Koncerter

# Deltagelse ved familiegudstjenester  # Korudflugt  # Løn

Kontakt: organist Branko Djordjevic: branko@tranbjergkirke.dk
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