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60 poser skidt
Tranbjerg blev omkring 60 poser skidt mindre, da en masse
friske Tranbjergborgere fik
samlet skrald ind.
Læs mere på side 13

Børn løber for børn
Børnene på Tranbjergskolen
brugte benene til at samle ind
til  organisationen
Børn, Unge & Sorg. Jo flere kilometer de løb, jo flere penge
kom der i kassen.
Læs mere på side 24
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Havedag på skolen
store og små hjalp til, da Tranbjergskolens afB åde
deling Kirketorvet skulle have fornyet udearealerne.
Der blev bygget fodboldmål og sofaer af paller, pudset
vinduer, skiftet træ på bænkene, og så blev der klippet
ned og ryddet op i gårdene, så de næsten ikke var til at
kende igen.
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redaktion
Henning Sørensen
(ansvarshavende)
Grønløkke alle 92
8310 Tranbjerg
Telefon 4010 2648
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

redaktionens røst …

Få tager skraldet
Det var dejligt at se, at der dukkede så mange op til årets
affaldsindsamling her i byen. Men der var fin plads til
endnu flere, og der er stadig områder, som skriger på en
affaldssæk og kærlig hånd.
Daginstitutioner og skolen gjorde også deres til i løbet af
ugen, at mængden af affald er blevet reduceret væsentligt
i vores dejlige by. Der blev fundet alt fra store mængder
af flasker til havestole og en udbrændt bil.
Men kan vi ikke godt gøre det bedre? En ting er at dukke
op til næste år. En anden ting er at samle op efter sig selv
i løbet af året.
Tænk over, hvor dit affald ender henne og vær det gode
eksempel for vores børn og unge.
Og med fare for virkelig at stikke hovedet i en kæmpe
hvepserede, som jævnligt bliver luftet i Borgere i Tranbjerg-Facebookgruppen.. Hundelortene..
Der er formentlig ikke nogen, der er uenige i, at de bare
ikke er ret lækre. Men som Aarhus Kommune skriver på
deres hjemmeside:
Uanset hvor du går tur med hunden, opfordres du til at
vise hensyn til andre. Hundens efterladenskaber skal altid samles op - også uden for stierne. Det gælder både af
hensyn til smittefare for især hvalpe og unghunde, og af
hensyn til skovbørnehaver og alle øvrige skovgæster.
Så tag selv skraldet og lorten, så andre ikke skal gøre det
for dig!
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 24. maj,
udgivelsesdatoen er den 23. juni.
Tryk:
LaserTryk
Oplag:
4.600
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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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Din lokale glarmester

Hørning Glas
Randersvej 106, Jeksen • 8362 Hørning

Tlf. 8692 3402 • hoerning.glas@mail.dk

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

Åbningstid: mandag til torsdag 8.00-16.30
Fredag 8.00-13.00
www. h ø r n i n g g l a s. dk

r

e
Vi komm
lt
overa

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
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bibliotek

Tranbjerg Bibliotek

Udstillinger
I maj udstiller Fritze Bastholm malerier.
Har du også lyst til at udstille dine malerier på
vores sorte væg.
Så kom og snak med os eller send en mail til
tranbjergbibliotek@tranbjerg.dk

Poesimaskinen på Tranbjerg
Bibliotek
Har du en digterspire gemt i maven?
Udstilling fra mandag den 24. april
til fredag den 26. maj.
På Roskilde Bibliotek har man arbejdet med
at vise litteratur på nye måder.
Et af resultaterne er Poesimaskinen,
hvor man kan kreere sine egne digte,
som så kan skrives ud. Nu har vi fået lov
at låne digtmaskinen, så kom og prøv den
her på biblioteket.

Strik-in
Bibliotekets strikke/hækleklub holder ferie i
juli og august, men er tilbage igen fra september, og om altid den første torsdag i måneden.

Alle er velkomne, og tilmelding er ikke
nødvendig. Bare mød op med garn og strikkepinde eller hæklenål og tag gerne din nabo,
din søster eller din mor med.

Klar til ferien?
Husk at du kan bestille passet på biblioteket.
Og at det er godt at være i lidt god tid her
op til feriesæsonen.
Du kan se alle pasregler på:
www.borger.dk
Skal du forny kørekort henviser vi til Viby
Bibliotek,
Højbjerg Bibliotek eller Borgerservice på
Dokk1.

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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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
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Vigtige tidspunkter:
18. maj Lokalcenterdag
kl. 10.00-14.00.
Der vil være forskellige stande,
samt salg af tøj, sko m.v.
19. maj Film-eftermiddag kl. 14.00
i Pyramidesalen.
Der vises ”Hendes store aften”
Tilmelding til Peter Sørensen
tlf. 23 39 96 85.
22. maj Juno-Oktaven underholder
i Cafe Tranen kl. 14.00-16.00.
Af hensyn til bestilling af kaffe +
brød er tilmelding nødvendig
inden 15. maj til Peter Sørensen
tlf. 23 39 96 85.

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

7. maj Mandegruppen ”Rigtige
Mænd” arrangerer foredrag,
frokost og udflugt til Moesgård
kl. 13.00-16.30.
Se nærmere information på
”www.tranentranbjerg.dk”
14. maj Udflugten til Bakken og
Cirkusrevyen, starter fra parkeringspladsen ved Rema 1000
kl. 7.00.

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.
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damefrokost

Damefrokosten den 6. april
til damefrorådet, som fik hjælpe fra Genlydspul8 1kost,damersomvaralleinviteret
mødte op med festjen. 7 mænd gav damerne en meget fin
lige hatte. Bag frokosten stod Bruger-

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

Hvem passer på
ed
din
bolig når du
fo
rb
eher hjemme?
ikke
old
for
u ds
ADK Teknik
olg t e hjælper
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 eller
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
hurtigt en løsning der giver tryghed.

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

|9

TT03-2017.indb 9

23/04/17 17.05

orientering

Atlas over Tranbjerg
Skrevet af 9. c, Tranbjergskolen

I

forbindelse med et tema om ”byen”
har vi, 9. c på Tranbjergskolen, bl.a.
arbejdet med de 6 Ø-gadetekster, skrevet
af Svend Åge Madsen, som er en del af
projekt Atlas over Aarhus. Forløbet sluttede med, at vi selv har skrevet 10 tekster,
der er fortællinger om Tranbjerg, bundet sammen som et fælles værk. I 14 dage
hang teksterne ved de adresser, som de
handlede om.
Vi indledte faktisk temaet allerede i
august, da vi deltog i byvandringen i Ø-

gaderne, hvor Svend Åge Madsen selv førte publikum rundt imellem adresserne og
læste sine tekster højt. En anderledes litteraturoplevelse, som forstærkede historierne, da man jo stod dér, hvor de fandt sted.
De 6 tekster indgår i vores pensum
sammen med flere andre tekster med
samme tema, men fra andre litterære perioder. Vi har fokuseret på, hvordan ”byen” blev fremstillet gennem perioderne,
og hvordan ligheder og forskelle kunne
forklares historisk. Svend Åge Madsens
Ø-gadetekster blev brugt som et eksempel
på 2010’ernes litteratur, og vores fortolk-

Emma og Sahel fra 9. c sammen med Svend Åge Madsen til byvandringen i august
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Atlas

ning af teksterne ledte os frem til at sammenligne dem med kommunikationen
på sociale medier, hvor grænsen imellem
fakta og fiktion er flydende, og hvor vidt
forskellige mennesker hænger sammen i
ét stort netværk af historier, der mødes på
kryds og tværs.
Ud over det så synes vi, at stedet blev
fremstillet som Ø-gadeteksternes egentlige hovedperson og også som værkets
fortæller, og da vi selv skulle skrive vores
udgave af Atlas over Tranbjerg, forsøgte
vi at holde fast i samme stil. Vi opstillede
nogle kriterier for blandt andet sprog,

synsvinkel, komposition og genre, og derefter forsøgte vi at opstøve en masse rygter fra Tranbjerg, som vi kunne arbejde
videre med.
Det har vi gjort ved at tage udgangspunkt i historier fra eksempelvis Wikipedia, lokalavisen og byens Facebookgruppe, og så fordreje dem og tilføje skæve
forbindelser imellem fortællingerne. Vi
har endda tilladt os at forbinde én af fortællingerne med Svend Åge Madsens tekst
på Sejrøgade 15 for at understrege, at byen – og verden – er et netværk af forbindelser mellem mennesker.

Titler på de 10 tekster:
• Skovgårdsvænget 494-496
• Torvevænget 174
• Laurbærvænget 33
• Tranbjergvej 28
• Jegstrupvænget 387
• Skovgårdsvænget 13
• Tranbjerg Stationsvej 2
• Tranekær Vænge 33,5
• Bænken ved Tranbjerg Sø
• Kirketorvet 18
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GENBRUGSSTATIONENS
åbningstider:
Mandag - fredag
Lørdag
Søndag og helligdage
24., 25., 26. og 31. dec.
samt 1. januar

kl. 7:00 - 18:00
kl. 10:00 - 17:00
kl. 10:00 - 17:00
Lukket

Lægevagtens
nye telefon nummer

7011 3131
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
12 |
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Opr ydning

50 frivillige friskede Tranbjerg op
Søndag den 2. april blev der ryddet op
i hele Danmark – og heldigvis var der
også mange, der gav en hånd i Tranbjerg.
Af Stina Christiansen
viste sig fra sin bedste side, da
V ejret
omkring 50 frivillige mødte op i
Center Syd for at få udleveret skraldesække, tænger og handsker og gå i krig med
andre folks efterladenskaber i naturen.
Og det var ikke småting, de fik med
sig hjem i sækkene – alt lige fra havestole,
kofangere, fyldte hundeposer, 35 tomme
vermuthflasker og meget andet.
Når de friske indsamlere vendte tilbage
med deres gevinster, ventede der dem
lækre studenterbrød fra Kvickly, som også
havde sponsoreret juice og æbler.
Derudover havde Tranbjerg Tidende
købt øl og sodavand. Alle de gode sager
blev nydt på gulvet i forhallen i Center
Syd, mens fundene blev flittigt diskuteret.

I alt blev der samlet 60-70 poser med
affald.
Bag Affaldsindsamlingen står Danmarks Naturfredningsforening, som havde sørget for affaldssækkene, mens kommunen sørgede for tænger, og Tranbjerg
Tidende for handsker.
Vi håber at se endnu flere næste år
– eller selvfølgelig endnu bedre, at alle
i 2017 tager deres affald med hjem eller
selv kører det på genbrugspladsen.
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Jens Andersen, sognefoged 1831-1855
Af Helmer Kemp Andersen – Tranbjerg Lokalhistoriske Samling
1794 kom en dreng til verden på
en gård i Hørret. Han blev døbt i
Mårslet kirke og fik navnet Jens Andersen. Som voksen blev han fæster på en af
Moesgårds fæstegårde i Østerby i Tranbjerg sogn. Han har været en mand, der
nød tillid, for i 1831 blev han udnævnt til
sognefoged for Tranbjerg sogn.
En sognefoged havde mange forskellige
hverv at røgte, og Jens Andersen førte en
omhyggelig pro-tokol over sin indsats i et
tidsrum, der strækker sig fra januar 1831
til slutningen af året 1833, hvor protokollen brat slutter, uvist af hvilken årsag. Jens
Andersen forblev som sognefoged.
Denne protokol er ikke blevet overdraget til arkiverne, men har været opbevaret et sted og er nu kommet til veje. Den
er skrevet med gotisk håndskrift. De ældre, eller måske rettere de gamle iblandt
os, kan huske, at vi i skolen lærte gotisk
skrift. Vi kaldte det “krøllede bogstaver”.
Den goti-ske håndskrift er noget sværere
at læse, og sværhedsgraden afhænger jo
også af skriverens dygtig-hed.
Protokollen er nu blevet transskriberet, som det hedder, og den kan læses
i klart sprog på Tranbjerg Lokalarkivs
hjemmeside.

ansvarlig for landevejenes fremkom-melighed i sneperioder. Han udskrev mandskab til rydningen, og man bidrog i forhold til sit hart-korn. Også vejenes almindelige tilstand varetoges under sognefogedens ledelse, og sognets beboere var ikke
altid begejstrede for at blive beordret til at
jævne veje eller rense grøfter. Det har virkelig været en byrde for befolkningen, og
skærmydsler kunne ikke undgås.
De to landeveje, som det hele tiden
drejer sig om, er Horsens-landevejen og
den nyanlagte Skan-derborg-landevej,
som med tiden skulle blive til hovedvej
10. Aarhuusgyden omtales jævnligt, men
er ikke nærmere stedfæstet.
Tranbjerg sogn bestod af 6 såkaldte byer, nemlig Østerby, Børup, Jegstrup, Slet,
Gunnestrup og Bjødstrup, og erindringen om det gamle landsbyfællesskab må
stadig have været levende hos de gamle.
Tranbjerg var ikke en by, selv om kirken
lå her, og præsten boede i Holme.
Da en vej i Østerby anvendtes af andre
end de lokale, blandt andet til jordemoderkørsel, besluttede øvrigheden, at også
de andre byer skulle bidrage til dens vedligeholdelse. Det nægtede de, og det er
lidt uklart, hvad der egentlig skete herefter. Sagen har nok også været lidt penibel
for Jens Ander-sen, hvis gård netop lå i
Østerby.

Et levende billede
Ved læsningen får man et levende billede
af et landsogn for næsten 200 år siden.
Man får indblik i vinterklimaet, for sognefogeden var over for herredsfogeden

Kystvagt
I 1831, hvor en koleraepidemi truede,
blev der udskrevet mandskab fra hele
Ning herred til at gå kystvagt ved herredets Kattegatkyst, så sygdommen ikke

I
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lokalhist

med søfarende kunne trænge ind i landet.
Leder af vagtstyrken var kystinspektør
Wittusen, der også var forvalter på Moesgård, og sognene bidrog efter størrelse.
Tranbjerg sogn havde at stille med 39
mand, og vagten blev opretholdt et halvt
år. Vagtforseelser kunne i værste fald belægges med dødsstraf, men ingen ses dog
at være straffede. Man kan i dag have sine
tvivl om blokadens effekt, men man undgik epidemien, som hærgede både Sverige
og Tyskland.
Herredsfoged Lanng optræder hyppigt
i protokollen. Fra ham udgik efterlysningerne efter skarns-folk som tyve og mordbrændere eller blot bortløbne tjenestefolk.
Det var så sognefogedens pligt at oplæse
efterlysningerne på kirkestævne, det vil
sige efter gudstjenesten i Tranbjerg kirke.
Det sam-me gjaldt alle mulige meddelelser fra den enevældige stat til undersåtterne. Kirkestævnet indtog den plads, de
offentlige annoncer har i dag.
Gravsten
Ejendomsvurdering var også en sognefogedopgave, hvad enten det drejede sig om
optagelse i brandforsikringen eller overgang fra fæste til selveje. En stor del af
ejendommene i Tranbjerg var fæstegårde
under Moesgård, som netop i disse år ejedes af kronen.
Jens Andersen frikøbte i 1844 selv sin
gård. Han døde i 1865 som en agtet og
anset mand og var medlem af det første
amtsråd. Hans gravsten kan endnu ses på
Tranbjerg kirkegård, selv om selve gravstedet er sløjfet.

Protokollen vidner om et samfund
med vældige sociale forskelle. Der var
langt fra top til bund, men korruption var
der tilsyneladende ikke tale om. Enevælden sang på sit sidste vers, men dens tjenere efterlod et indtryk af ordentlighed.

Jens Andersens og hans hustru Marens gravsten er den
ældste af de 25 fredede gravsten på Tranbjerg kirkegård.
Den er placeret i det nordvestlige hjørne af kirkegården.
Gravstenen er medtaget af vejr og vind, og det er svært
at læse indskriften, og på billedet kan man overhovedet
ikke se den.
Men der står om Jens Andersen: Minde om Gaardmd.,
Dbmd. Jens Andersen: Fodt i Horret d: 9 Febr: 1794. gift d:
10 april 1821 Dod i Osterby d: 7 Marts 1865. Nidkjærhed og
Trofasthed!”.
Med sokkel er gravstenen kun cirka 75 cm høj, og den er
af grå sandsten. Udsmykningen er bladornamentik, der
kravler fra soklen op langs gravstenen og omgiver de to
inskriptionstavler i hvid sandsten.
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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
faelleshuset@aeblehaven-abf.dk
aeblehaven.abf-net.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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Vidste du,
 at du kan spille tennis i Tranbjerg?
 at der ligger 4 tennisbaner lige bagved Grønløkkeskolen?
 at der er træning 2 gange om ugen for puslinge og
juniorer?
 at du kan komme til gratis træning 2 gange og prøve, om
tennis er noget for dig? (du kan låne en ketcher!)
 at vi som noget nyt tilbyder et familiemedlemskab til en
samlet pris af 1900 kroner for husstandens 2 voksne og
alle husstandens børn under 18 år?
 at der er træning én aften om ugen for voksne medlemmer
– både begyndere og trænede?
 at alle vore trænere har gennemgået træneruddannelsen
hos DGI?
 at du kan ringe 22894137 og tale med Amanda, hvis du vil
prøve at spille?
Vi synes, at det er nogle gode tilbud – hva’ synes du?
Se mere på www.aia-tranbjerg.dk/tennis
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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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dagplejen

Musik- og teaterprojekt
i Tranbjerg Dagpleje
Dagplejebørnene får pirret sanserne med spændende forestillinger.
Af Mie Lund,
Pædagogisk leder af Dagplejen
på bevægelse, sprog, muD ersikerogfokus
drama i Dagplejens nye projekt Eventyrværkstedet, hvor underviser,
forfatter, komponist og master i børneog ungdomskultur, medier og æstetiske
læreprocesser Ditte Aarup Johnsen fører
børn og dagplejere gennem en læringsproces det næste år.
Projektet foregår dels med undervisning til dagplejerne og dels med teaterforestillinger sammen med børnene.
Tulle og Skralle
Børnenes møde med katten Tulle og
papegøjen Skralle er starten på en forunderlig rejse, hvor børnene sammen med
Tulle og Skralle møder mange forskellige

dyr på deres vej - heriblandt hoppende
kænguruer, brølende løver og søvnige
skildpadder.
Forestillingerne pirrer børnenes sanser og inviterer børn og voksne til at deltage aktivt, således at musik, sang, rim og
remser sammen med bevægelse integreres
som en naturlig del af børnenes samspil
med de voksne.
Gennem små fortællinger kombinerer
vi mange forskellige sanseindtryk. Børnene får en oplevelse ved at føle, lytte,
se, lege og bruge deres krop og stemme,
hvorved deres fantasi, kreativitet, motorik
samt deres sproglige- og sociale udvikling
styrkes.
Vil du vide mere om Tranbjerg
Dagpleje, er du velkommen til at kontakte
pædagogisk leder Mie Lund på
tlf. 29 20 40 79 eller via mail 
misl@aarhus.dk
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Tømrermester
Hans Jensen

herre- og
Damefrisør

center
salonen
center
salonen
center
salonen
center sYD

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

Tranbjerg - 86 29 49 49

Dyreinternatet
et besøg værd
m

Ko

og

…

kig

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

	
  

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

Dansk Dyreværn Århus

8629 5400
www.advokatkirstentolstrup.dk





	
  

Tranbjerg
Køreskole

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

 Skøder
 Skilsmisse
 Erstatning

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

Testamenter
Ægtepagter
Arv/Dødsbo

Der	
  er	
  teoriundervisning	
  i	
  AIA	
  Halhuset	
  
Grønløkkehallen	
  
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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ny leder

Ny leder i Børnehuset Ællebælle
pædagogisk leder i Tranbjerg DagN ytilbud
Ditte Pedersen tiltrådte den
1. februar som pædagogisk leder i Børnehuset Ællebælle i Tranbjerg Dagtilbud.
Hun kommer fra stillingen som afdelingsleder i Skallebølle Skole og Børnehave.
Ditte er 36 år og har tidligere arbejdet
som socialpædagog på Tingagergården
og som skolepædagog på Skovvangsskolen og Nordgårdsskolen. Hun er uddannet pædagog fra Aalborg Seminarium
og fuldførte i 2015 en kandidat i Generel
Pædagogik ved Aarhus Universitet.
Ditte ser frem til nye ledelsesudfordringer i Ællebælle og vil bidrage til den

pædagogiske udvikling af kulturen og arbejde for, at børnene får de bedste muligheder for et godt børneliv.

Brug cykelklokken
Af Sirius H. Rønn,
medlem af Tranbjerg sogns menighedsråd

F

orleden oplevede jeg, at en cykelrytter, uden at bruge klokken, lykkedes
med venligst at bede om plads til at køre
forbi.
Problemet med den høflige optræden
var, at ingen kunne vide, at stemmen kom
fra en cykelrytter, før alle havde vendt sig
om og set efter.
Havde cykelrytteren brugt klokken,
kunne vi alle have genkendt ringelyden,
og vedkommende havde fået hurtigere
plads.
Færdselsloven foreskriver, at alle cykler
skal være forsynet med en klart lydende
klokke, som skal være anbragt på cyklens
styr.

Færdselsloven foreskriver også, at bilhorn kun må anvendes i nødstilfælde, og
altså ikke for at gøre opmærksom på sig
selv.
En sådan passus findes dog ikke om
brugen af cykelklokken. Cykelklokkens
brug behøver derfor ikke begrænse sig til
nødstilfælde.
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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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HUSK TRANERNES ÅRLIGE

LOPPEMARKED
SØNDAG DEN 11. JUNI
KL. 10 TIL 15 PÅ SKOVGÅRDEN
Du har mulighed for selv at aflevere dine lopper
8. juni mellem 17 og 19, 9. juni mellem 16 og 20
og 10. juni mellem 10 og 18.
Når du selv afleverer kvittere vi med kaffebiletter
til søndag den 11. juni.
For yderlig information se www.tranerne.dk
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Nyt fra Tranbjergskolen
Børnene har løbet en masse kilometer for
andre børn og samlet skrald ind,
og snart skal forældrene sættes i sving til
arbejdsdag for at forskønne skolegården.
Af Anne Christine Kusk,
kommunikationsmedarbejder
Børn løber for Børn med Team Giv Håb
å Kirketorvet deltog alle børn vanen
tro i et Børn løber for Børn-arrangement fredag før påske. I år var formålet at samle penge ind til organisationen
Børn, Unge & Sorg. Ryttere fra cykelholdet Team Giv Håb stod for den fælles
opvarmning i skolegården, inden starten
gik. Ruten var 1 kilometer lang, og rigtig
mange børn løb 5, 6 eller 7 runder. En del
børn løb ruten over 10 gange. Superﬂot!
- Tranbjergskolen løber for Børn, Unge
& Sorg, da vi oplever, at de er et godt tilbud til børn og unge, som er i krise og

P

sorg. Vi er en stor del af børn og unges
hverdag – også når de rammes af krise og
sorg, og vi mærker, hvor vigtigt det er, at
vi kan håndtere det og hjælpe. I sådanne
situationer har både vi og børnene brug
for professionel vejledning og rådgivning.
Og det kan Børn, Unge og Sorg” siger
skoleleder Hanne Gammelgaard Jensen.
Mange børn havde lavet aftaler med
forældre eller bedsteforældre om at sponsorere et bestemt beløb for hver runde,
børnene løb. Hvor mange penge, der blev
løbet ind i alt, var ikke kendt ved bladets
deadline, men mon ikke det offentliggøres
ved en senere lejlighed.
Store skraldedag
Udstyret med poser, handsker og gribetang var alle børn i indskolingen klar til
Store Skraldedag. De brugte et par timer
af skoletiden den sidste fredag i marts på
at indsamle skrald i området omkring
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børn løber

Kirketorvet. Der blev gået grundigt til
værks, og måske også konkurreret lidt, og
resultatet blev til hele 325 kilo affald! Der
var diplomer til den klasse på hver årgang, der havde fået samlet mest.
Sponsorer søges
Udearealerne på Kirketorvet trænger til
en opfriskning. Det arbejde har en gruppe
med repræsentanter fra skolebestyrelsen,
SFO forældreråd og ledelsen taget hul på

ved at arrangere en forældre-arbejdsdag i
april. Projektet skal udvikles løbende, og
skulle der være nogen lokale virksomheder eller andre kræfter blandt Tranbjerg
Tidendes læsere, som kunne være interesseret i at yde sponsorstøtte til projektet,
eksempelvis i form af materialer, gode
ideer, økonomisk tilskud eller andet, er
du mere end velkommen til at kontakte
skoleleder Hanne Gammelgaard Jensen på
telefon 26 85 73 99.
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TURISTKØRSEL . HANDICAPKØRSEL . SKOLEKØRSEL . GRUPPEREJSER

Birkegårdsvej 32 . 8361 Hasselager . Tlf. 86 28 43 88 . mail: pp-bus@pp-bus.dk . www.pp-bus-dk

v/Jens-Ole Jensen
Damvænget 30
8310 Tranbjerg J.
Tlf. 86 29 16 98 • Mob. 20 33 06 84

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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TRANBJERG Løbet

VOKSEN

TORSDAG D. 1/6 2017 kl. 19.00

75 kr
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TRANBJERG Børneløbet
TORSDAG D. 1/6 2017 kl. 18.00

løbsstart på stien bag Center Syd

50 kr
ved tilmelding før 21/5
inklusiv 1 sandwich,
1 vand og medalje
r

e
eft
H e r t e til
Sids

Tilmelding på www.tranbjerg-lober.dk
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m
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Vælg mellem følgende
distancer: 2,5 km, 5 km
7,5 km og 10 km

ved tilmelding før 21/5
inklusiv 1 sandwich
+ 1 vand
h
H
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Tilmelding på www.tranbjerg-lober.dk
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Vælg mellem 2,5 og 5 km
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Læs mere om løbet og om Tranbjerg Løber på www.tranbjerg-lober.dk
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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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gallafest

Vellykket gallafest for de ældste på
Tranbjergskolen
Rød løber, mad og musik. Samarbejde
mellem skolen og forældre gav eleverne en festlig aften på Grønløkke Allé.
Af Martin Østersø, Tranbjergskolen

den gode stemning, hvor mange elever på
forskellig vis udtrykte glæde ved festen.
Tusind tak for forældreopbakningen, som
sørgede for mad og flere hjalp til med oprydningen. Det værdsættes, ” siger skoleleder, Hanne Gammelgaard.

Torsdagen før påskeferien var eleverne fra
6.-9. -og modtagerklasserne inviteret til
gallafest på Tranbjergskolen. De mange
gallafestdeltagere blev modtaget på den
røde løber, hvor de kunne få taget billeder
sammen med venner og klassekammerater. Derefter spiste eleverne og klasselærerne sammen klassevis i pyntede klasselokaler. Maden var sammenskudsbuffet,
som forældreråd koordinerede.
Efter klassehygge var to DJ´s klar til
at spille op til dans. De ældste var samlet i a-fløjen og de yngste i b-fløjen. Rigtig mange danseglade unge benyttede sig
af musikken og dansegulvet, mens andre
hyggede sig med spil og småsnak i tilstødende lokaler med slik og sodavand fra
festens barer. Klokken 22 sluttede festen,
hvor forældre og skolens personale hjalp
hinanden med oprydningen.
God fest og tak for hjælpen
Dagen derpå mødte eleverne lidt senere
og fik tidligere fri. Blandt både eleverne
og de voksne var der enighed om, at det
havde været en god fest, og den var forløbet planmæssigt.
”Den stemning jeg oplevede, da jeg var
på besøg, var fantastisk – og det fortsatte,
kunne personalet berette. Fredag fortsatte

Se flere gallabilleder på facebooksiden, Ny
Nordisk i Tranbjerg og læs flere historier fra
Tranbjergskolen.
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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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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

Tranbjerg

Apotek

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

mesterslagteren
- lev sundt med kød

Den glaDe slagter
Center syd 8310 tranbjerg

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

Skift til den lokale bank

Djurslands Bank
Tranbjerg Hovedgade 1
8310 Tranbjerg
8630 3700
tranbjerg@djurslandsbank.dk
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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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Store skraldedag i Smilehullet
Børnene i Smilehullet er enige om, at
naturen ikke skal være en losseplads. Så
de syntes, at det var ret vildt at finde en
hel bil, da de var ude og samle affald ind.
Af Anne Christine Kusk,
kommunikationsmedarbejder
skal være flot”.
”N aturen
Udtalelsen kommer fra Milla på
6 år, som sammen med resten af store
børnsgruppen fra Børnehuset Smilehullet
er ude at samle skrald. Børnene er udsty
ret med engangshandsker og poser, og de
er enige om, at det er vigtigt at passe på
naturen, og at man ikke skal smide sit af
fald: ”Det skal jo ikke være en losseplads”
siger Anna, som også er 6 år.
Børnenes skralderute går fra Smile
hullet og ad stien ned til søen. De samler
også skrald i området ved bålhytten, og
her finder de en udbrændt bil. Den må
blive stående, men børnene synes, det er

ret vildt, at man bare brænder en bil af og
lader den stå i naturen.
Klamt og ulækkert
Da de kommer hjem, bliver det indsam
lede affald vejet. 11,9 kg er det blevet
til. ”Skrald er affald, for eksempel papir,
smørpakker og flamingo” fortæller Emil
på 6 år om det, der er i poserne.
Alle børnene synes, at man skal smi
de affald i skraldespanden, ”ellers er det
klamt og ulækkert, og dyrene dør af det”.
En anden gruppe børn fra Smilehullet
har samlet skrald i skoven omkring d
 eres
hemmelige hule. Hvor den helt præcis
ligger, afslører vi naturligvis ikke, men
her fik børnene samlet 1,7 kilo. På Smile
hullets legeplads, både indenfor og uden
for hegnet, blev der samlet 10,5 kilo. I alt
fik børnene samlet 24,1 kilo skrald.
Vi sender opfordringen fra børnene
i Smilehullet videre: Smid dit skrald i
skraldespanden, ikke i naturen.

Børnene fra Smilehullet har samlet 1,7 kg skrald i skoven omkring deres hule.
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skraldedag
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www.bedemandmadsen.dk

home Tranbjerg
... klædt på til 2017 og dit boligsalg
Kickstart dit boligsalg hos home.
Vi kender køberne og bruger de
nyeste teknologier til at målrette
markedsføringen, så din bolig bliver
set - ikke kun af flest - men også af
”de rigtige”.
For dig kan det betyde et hurtigere
salg. Hør mere på tlf. 8629 0711
Morten Pedersen, Torben Skov Lauridsen & Camilla Bach Jørgensen
TRANBJERGTRANBJERG
/ SOLBJERG/ SOLBJERG

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

home.dk

Ejendomsmæglerkæde
Ejendomsmæglerkæde
for Danske Bank koncernen
for Danske Bank koncernen
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ny sti

Ny sti ved søen
Aarhus Kommune har anlagt en ny sti
ved søen
Af Stina Christiansen
ikke alle, der holdt fri i påD etsken.varBlandt
andre var én af kommunens folk i fuld sving med at anlægge en ny sti. Den går fra asfaltstien fra
Trankær Mosevej omkring græsarealet

ved Forsorgshjemmet og parallelt med
søen, til den går sammen med stien
omkring søen oppe i hjørnet.
Det er et ret fugtigt område, så kommunen er spændt på, om de kan holde
stien oven vande, eller om de må tage
andre metoder i brug.
Nyd den nye sti og se søen og området
fra en ny side.
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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

Friluftsgudstjeneste i Hørhaven 2. pinsedag
Se side 9

TT03-2017.indb 39

23/04/17 17.05

2

KIRKE OG SOGN

INFO
Kirkekontoret, Sognegården,
Kirketorvet 2, 8310 Tranbjerg
86 29 57 33 / www.tranbjergkirke.dk
kontor@tranbjergkirke.dk
Mandag-fredag kl. 10.00–12.00
Torsdag kl. 10.00–13.00

Personregistrering Syd

S
1

Kontakt Personregistrering Syd
vedrørende dåb, vielse, begravelse,
navne og attester.

S
1

Graverkontoret
Kirkegårdssekretær:
86 29 51 20 mandag-fredag kl. 9.00–12.00
Kirkegårdsleder: Thomas Brevik
40 12 30 10 / tcb@km.dk

Kontorets åbningstider:
Mandag–fredag 10–13
Torsdag 10–16
Personregistrering Syd
Grøfthøjparken 1, 8260 Viby
87 33 44 72

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

T
1

T
K

1

S
1
1

Kordegn Charlotte Glavind-Teute
87 33 44 72 / cgl@km.dk
Tranbjerg Kirke er aflåst, når der ikke er
kirkelig handling. Ønskes adgang, vil personalet på kirkegården eller i Sognegården være behjælpelig.

S
1

M
1

T
1

S

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

1
1

Organist Branko Djordjevic
26 21 63 66 / branko@tranbjergkirke.dk
Kirkesanger Søren Holm Bidstrup
26 21 27 19 / shbidstrup@gmail.com

S
1

Kirke- og kulturmedarbejder
Gitte Ranfelt Laugesen
86 29 57 33 / girl@km.dk

T
1

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
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Gudstjenester
Søndag 14. maj (4.s.e. påske)
10.00: David Kessel
Søndag 21. maj (5.s.e. påske)
10.00: David Kessel
Tirsdag 23. maj
10.00: David Kessel. Andagt
Torsdag 25. maj (Kristi Himmelfartsdag)
Konfirmation
9.00: David Kessel 7A
11.00: David Kessel 7B
Søndag 28. maj (6.s.e. påske)
10.00: Anja Stokholm
11.30: Anja Stokholm. Dåbsjubilæum
Søndag 4. juni (Pinsedag)
10.00: Anette Brøndum
Mandag 5. juni (2. pinsedag)
11.00: Friluftsgudstjeneste i Hørhaven
Tirsdag 6. juni
10.00: David Kessel. Andagt
Søndag 11. juni (Trinitatis søndag)
10.00: Anja Stokholm
11.30: Anja Stokholm.
Dåbsgudstjeneste
Søndag 18. juni (1.s.e. trin.)
10.00: Anja Stokholm
Tirsdag 20. juni
10.00: David Kessel. Andagt

Plejehjemsgudstjenester
Onsdag 31. maj
Lokalcenter Tranbjerg
14.00:
Onsdag 14. juni
Århus Friplejehjem
10.30:

TT03-2017.indb 41
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Dåbsjubilæum
Ved familiegudstjenesten søndag 28.
maj kl. 11.30 fejrer vi dåbsjubilæum
for alle børn, der blev døbt i 2012.
Kom og hør hvad der skete, den dag
du blev døbt!
Efter gudstjenesten går vi i Sognegården og får lidt godt, og jubilarerne får
overrakt en lille jubilæumsgave fra
kirken.
Børn, der blev døbt i Tranbjerg Kirke
i 2012, modtager en personlig invitation med posten.
Børn, der er døbt i andre kirker samme år, er naturligvis også meget velkomne som jubilarer.

Sognekalender
Onsdag 17. maj
19.00: Menighedsrådsmøde
Onsdag 24. maj
14.00: Bazargruppen
Onsdag 7. juni
19.00: Menighedsrådsmøde
Onsdag 14. juni
14.00: Bazargruppen
Onsdag 14. juni
19.30: Frivilligaften

23/04/17 17.05

4

KIRKE OG SOGN

Præstens
rubrik
Anette Brøndum

Noget om mænd og
høns og …
For omkring tre år siden voksede
en idé frem hos min mand og mine
døtre. De syntes, det kunne være så
hyggeligt at se ud i haven og få øje
på fem brune høns, der gik omkring
i græsset og blot havde ét for øje,
nemlig at finde noget spiseligt i form
af en orm, en dræbersnegl eller et
bær. Med argumenter om at det også
kunne indebære et vist økosystem,
hvor vi dermed fik nogen til at spise
madpakkerester og køkkenaffald,
samtidig med at hønsene ville blive
leveringsdygtige i prægtige æg, måtte
paraderne falde, og hønsene flyttede
snart ind i det nybyggede hønsehus.
I de tre år, der er gået, har det slået
mig, hvor forunderligt det er bare at
iagttage hønsenes færden, gøren og
laden. Jeg har flere gange taget mig
selv i at falde helt hen ved blot at betragte dem; en tiltrængt helle i den
travle hverdag. Stressreducerende
mindfulness i en helt særlig udgave.

duktion var for kraftigt nedadgående,
som er ganske forventeligt efter tre år.
Godt, man ikke er høne! Manden tog
øksen, og så var det sket. Men én ting
er sikkert. Når fugleinfluenzaen er
ovre, vil der snart komme nyt liv i hønsegården. Ikke hundrede høns i hønsegården, bare fem, så vi kan se frem
til flere af disse betagende øjeblikke,
hvor det er som om jord og himmel i
en eller anden forstand mødes, fordi
de fem damer går der og får livet til
at strække sig af velvære – selv for os,
der bare ser på. Lige nu er de her ikke,
men det, at de har været her, fylder
os med en længsel efter, at det skal
ske igen, så fortidens og fremtidens
herlighed flyder sammen og stemmer
sindet på en særlig måde. Man bliver
opmærksom på, hvor stort og rigt livet er, fordi det hele tiden beriges af
det, som var, som er, og som kommer!
Som et åndepust fra et andet sted. Altså nøjagtigt det, der er centrum i den
sidste af årets store kirkelige højtider,
hvor solen stråler. ”Liv og ånde giver
du os, mætter os daglig af din fylde.”

Lige nu er der helt stille i haven. Ingen
kaglen. Ingen liv. De fem damer måtte
for nyligt lade livet, da deres ægpro-
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KIRKE OG SOGN

Denne væren ét med det skabte i al
sin glans. Det er det, Grundtvig mener, når han skriver ”Det ånder himmelsk over støvet, det vifter hjemligt
gennem løvet, det lufter lifligt under
sky fra Paradis, opladt på ny, og yndig
risler ved vor fod i engen bæk af livets flod.” Himlen har berørt jorden
og pustet liv og ånd(e) ind i det, der
ellers bare vil være en travl og triviel
daglig trummerum.
Glædelig pinse!

Sogneindsamlingen
Søndag den 12. marts 2017 havde vi
en meget vellykket sogneindsamling.
Vejret var fint, og vi havde mange
indsamlere, og vi var meget glade for
slutresultatet.
Vi samlede 39.097,50 kr. ind. Det er
ca. 11.000 kr. mere end sidste år, og
pengene går via Folkekirkens Nødhjælp til verdens fattigste.
En stor tak til alle indsamlerne, ikke
mindst til eleverne fra Testrup Højskole, der tilsammen samlede 1/3 af
beløbet ind. Også tak til alle Jer, der
har puttet penge i indsamlingsbøsserne.
Grethe Gylling
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Aften for frivillige +
nye interesserede
Sognegården onsdag 14. juni
kl. 19.30
Her er en invitation til alle frivillige ved kirken til en inspirationsog hyggeaften omkring det frivillige arbejde.
Vi gennemgår den kommende
sæsons aktiviteter, fortæller om
opgaverne, glæderne og udfordringerne i arbejdet.
Der vil være små overraskelser i
løbet af aftenen.
Har man lyst til at give en hånd
med, er der naturligvis plads til
flere. Du kan være med på en
”lytter”.
”Det er så givende, og man bliver
bare så glad” citat fra menighedsrådets formand Birgitte Pedersen.
Menighedsrådet giver en lille forfriskning.
NB: Husk kalenderen!
Tilmelding til kirkekontoret senest
mandag d. 12. juni på:
kontor@tranbjergkirke.dk eller
86 29 57 33.
Vi håber, at rigtig mange har lyst
til at være med.
Ane Marie Taszarek
formand for aktivitetsudvalget

23/04/17 17.05
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Tranbjerg Kirkes
nye kirke- og kulturmedarbejder
Mit navn er Gitte Ranfelt Laugesen.
Jeg er 30 år og uddannet cand. mag.
i Religionsvidenskab og er den 1.
april 2017 startet som kirke- og kulturmedarbejder i Tranbjerg Kirke og
Sognegård. I mit nye arbejde bliver
jeg det ansigt, man møder, når man
kommer i Sognegården, og udover at
passe kirkekontoret, vil jeg være den,
der underviser minikonfirmander og
har legestue for sognets yngste. Jeg
glæder mig til at være med til at sætte
rammerne for det helt særlige sociale
fællesrum, som kirken kan tilbyde og
til at tilrettelægge og iværksætte aktiviteter for børn og børnefamilier i

sognet. Derudover skal jeg bistå præsterne i konfirmandundervisningen
og være den, der tager mig af alle de
frivillige, der hjælper os med arbejdet
her i Tranbjerg Kirke.
Som datter af en diakon, har folkekirken altid været en del af mit liv, og
efter jeg har fået børn, har jeg nydt at
gå til babysalmesang og legestue og
at benytte mig af kirkens familiegudstjenester. Jeg skrev speciale om babysalmesang på Religionsvidenskab og
blev efterfølgende ansat på Center
for Samtidsreligion til at lave en landsdækkende undersøgelse af babysalmesang og børnefamiliers brug af Folkekirken. Under mine studier har jeg
blandt andet været landssekretær for
Kristendemokratisk Ungdom, hvor
jeg havde ansvaret for landskontoret,
medlemskontakt og var koordinator
for organisationens frivillige. Senest
har jeg været udviklingskonsulent
i Børn og Unge i Mårslet Dagtilbud,
hvor jeg blandt andet har arbejdet
med at tilrettelægge og udføre projekter, der øger sammenhængskraften, fx projektetablering og -koordinering af fælles kunstprojekt for alle
(400) børn i Mårslet Dagtilbud.
Jeg er bosat i Mårslet sammen med
min mand, Steffen, og vores tre børn,
Albert på 7 år, Agnes på 4 år og Eskild
på 1 år. I fritiden synger jeg i et rytmisk kor, både som solist og korsanger, noget jeg nyder meget, og som
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udfordrer mig både på det musiske,
sangmæssige og personlige plan. Derudover er et rigtig naturmenneske,
glad for yoga, ridning og min have,
og sidst men ikke mindst elsker jeg
at tilbringe tid med familie og venner.
De fleste ferier tilbringes i familiens
ødegård i Småland, hvor der fiskes,
bades, båles og hygges til den store
guldmedalje.
Jeg har glædet mig rigtig meget til at
begynde på arbejdet her i Tranbjerg
Kirke og ser frem til at at blive en del
af alt det spændende, der foregår her
og at møde alle jer, der kommer forbi
kirken og Sognegården.

Toddler Salmesang
– efterfølgeren til babysalmesang
For 1–5 årige sammen med deres
voksne

d
,
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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
mulighed for at få en pause i hverdagen med fokus på noget andet end alt
det, der ellers fylder.
Datoerne er:
23. maj
6. juni
20. juni
Børn synger – også i kirken. Derfor
indbyder vi alle børn til salmesang i
kirken hver onsdag eftermiddag. Vi
synger salmer og sanglege med fagter og rekvisitter, tænder lys, danser
og bevæger os rundt i det smukke
kirkerum.
Toddler Salmesang er efterfølgeren
til babysalmesang og henvender sig
til alle børn og naturligvis forældre,
bedsteforældre og alle, som kan lide
at synge sammen med børn.
Vi slutter af med frugt og saftevand.
Onsdage 16.15–17.00
Ingen tilmelding – Alle er velkomne
Kirke- og kulturmedarbejder
Gitte Ranfelt Laugesen
girl@km.dk eller 86 29 57 33
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Shop-Amok

Genbrugs børnetøj 0 - 10 år

Vi har lavet om i Shop-Amok, og har fået
noget mere og bedre plads.
Det fejrer vi med et væld af smart
sommertøj, hvor der nu også er meget
mere at vælge imellem.
Alt er vasket og strøget og klar til brug.
Sommertøj fra Shop-Amok...
her får du en hele garderobe
til foræringspris.

B
s
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Butikken har åbent hver mandag fra
kl.: 15 til 17 i sognegårdens kælder.
Indgangen via stien bag Kvickly.

G
p

Husk at Shop-Amok ikke tager imod kreditkort
Alle indkomne beløb går ubeskåret til
hjælpearbejdet på et børnehjem i Malawi
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Med venlig hilsen og på gensyn

G
g

Senior pigerne

A
n
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Pinsegudstjeneste i Hørhaven
2. pinsedag mandag 5. juni kl. 11.00
Bøgetræerne er sprunget ud, fuglene kvidrer, og vi krydser fingre for, at pinsesolen danser. For traditionen tro fejrer sognene i Aarhus Søndre Provsti pinsegudstjeneste sammen i Hørhaven.
Gudstjenesten begynder kl. 11.00, hvor menigheden har taget plads i græsset
på tæpper og medbragte stole.
Dagens prædikant er provst Jette Marie Bundgaard-Nielsen. Provstiets øvrige
præster varetager på skift læsninger og nadver, ligesom de forkynder pinsebudskabet. Salmerne synger vi sammen med det til lejligheden sammensatte
store kirkekor. Aarhus Brass Band vil igen i år stå for musikken.
Gudstjenesten er for hele familien, og der vil være en særlig aktivitet under
gudstjenesten for børn.
Alle er velkomne til at medbringe en madkurv og spise sammen efter gudstjenestenen.
Vi håber på at se jer alle!
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Altid 500 varer
til fast lavpris

]

- se de mange gode tilbud i KviCkly avisen

Kvickly Tranbjerg • Center Syd • Tlf. 8733 6500
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