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Den Kæmpestore 
Pære
Det var stolte og glade børn fra 
Legehuset Regnbuen, der frag-
tede deres kæmpestore pære 
til fernisering på Tranbjerg Bib-
liotek. Børnene havde i tre uger 
været dybt begravet i nogle af 
Jakob Martin Strids historier 
blandt andet den biografaktu-
elle historie om pæren. 
Læs mere på side 23.

Fuldmåne-event
er var fuldt hus i bålhytten på Naturcenteret, da 
Tranbjerg Løber havde arrangeret et anderledes ori-

enteringsløb rundt i Tranbjerg for store og små, gående 
og løbende. Der var rig mulighed for at lære Tranbjerg 
bedre at kende - og få at få et lækkert snobrød og skum-
fi duser bagefter. Læs mere på side 31.
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 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

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 7. december,  
udgivelsesdatoen er den 12. januar. 
Tryk: LaserTryk
Oplag: 4.600

Et sted for alle
Min barndoms kirke var et sted, jeg kom juleaften, fordi det var 

en del af traditionen. Ellers var der vist noget med, at der fore-

gik noget om søndagen – og hvad det var, var jeg tvunget til at 

finde ud af i forbindelse med konfirmationsforberedelserne. 

Nu er der jo som bekendt rendt en del vand i åen, siden jeg var 

barn og blev konfirmeret. 

Men jeg kan godt blive lidt misundelig over den kirke, som mi-

ne børn lærer at kende i forhold til min. 

Mine børn har allerede været inviteret til spaghetti-gudstjene-

ter, minikonfirmand og senest konfirmandlejr. Og når jeg følger 

Tranbjerg Kirke på Facebook, kan jeg se, at der er babysalme-

sang  og Toddler-salmesang, som vi også kunne have benyttet 

os af, da mine børn havde den alder. 

Derudover er der musikgudstjenester og spændende foredrag. 

Det er jeg ret sikker på ikke fandtes i min barndoms kirke. 

For vi voksne tilbyder kirken studiekredse, café, læsekredse og 

meget mere. 

Min gamle kirke har sikkert også forandret sig og fulgt med 

tiden. Men gad nok vide, om den tilbyder lige så mange spæn-

dende ting som her i byen. 

Jeg elsker tanken om, at min kirke er et åbent sted, hvor alle er 

velkomne, og hvor der er masser af aktiviteter, og jeg bliver så 

imponeret over alle de kræfter, der bliver lagt i arbejdet. 
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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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GENBRUGSSTATIONENS

Mandag - fredag  kl.  7:00 - 18:00
Lørdag  kl. 10:00 - 17:00
Søndag og helligdage  kl. 10:00 - 17:00
24., 25., 26. og 31. dec.
samt 1. januar  Lukket

åbningstider:

LÆGEVAGTENS 
nye telefon nummer

7011 3131
Kom og besøg vores cykelbutik i Center Syd

Vi har masser af gode tilbud på nye cykler og reparationer!
Ved reparation kan cykler afhentes efter 1-2 hverdage.

Åbningstider:
Mandag-Torsdag: kl. 10.00-17.30
Fredag: kl. 10.00-18.00
Lørdag: kl. 10.00-13.00

Tlf. 86 29 33 22

Stort eftersyn kun kr. 375,-   Lille eftersyn kun kr. 295,-
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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 muligt at udstille på vores væg eller i 
vores aflåste montre, hvis den er ledig.

Jul på biblioteket

Nu er 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.

Nyt på børnebiblioteket

Mød Holger, Pippi, Barpapappa eller andre
søde hæklede figurer i børneafdelingen.
Strik-in har lavet fine hæklede figurer, som de 
har foræret til Tranbjerg børnebibliotek og 
dets brugere.

Islandsk litteratur

Sæt allerede nu kryds i kalenderen 
søndag den 14. januar kl.14,
hvor Martin Rytter Handberg vil fortælle
om den spændende islandske litteratur.
Se mere på vores hjemmeside:
https://www.aakb.dk/bibliotek/tranbjerg

Strikke/hækle klub

Strik-in er et uforpligtende tilbud til alle med 
lyst til at mødes med garn, strikketøj, og op-
skrifter over en kop kaffe. 
Alle er velkomne, både nybegyndere og ruti-
nerede strikkere, og du behøver ikke tilmelde 
dig inden.
Vi mødes den første torsdag i hver måned  
kl. 18 på biblioteket.
De næste datoer er: 7. december og 4. januar
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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.

Vigtige tidspunkter:
02. 12. 2017 Tur til Nyborg og Sprogø, afgang fra Rema 1000 kl. 8.45.

03. 12. 2017 Søndagsbanko kl. 13.00 dørene åbnes kl. 12.15.

05. 01. 2018 Nytårskur kl. 18.00. 

16. 01. 2018 Tøjsalg med udsalg fra kl. 10.00-15.00.

Tak for det gamle år og godt nytår ønskes af alle fra Tranbjerg Brugerråd.

Tranbjerg Brugerråds hjemmeside www.tranentranbjerg.dk
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     På Tranbjerg Lokalcenter afholdes 

”Nytårskur” den 5.  jan. 2018 fra kl. 18 til 23. 

Vi starter med et glas CHAMPAGNE og ønsker hinanden et 

                                                                              

 

 

Der vil være veldækkede borde og der serveres en lækker tre     

retters menu. 

Øl og vin kan købes til rimelige priser. 

Find festtøjet frem og kridt skoene. 

Mød op til en festlig aften. 

                         

    Underholdning med 

 

 

som sørger for dejlig dansemusik og et lille indslag. 

 

Prisen for denne aften er 250,00 kr. pr. person. 

Beløbet kan betales til konto 7266 1184423, i netcafeen 

hver tirsdag fra kl. 10-12 hos Hannelis tlf. 51235878. 

Seneste tilmelding tirsdag 19-12-2017. 

Desværre kan dronningen ikke 

komme. 

Tak for det gamle år og godt nytår 

ønskes af alle fra 

                     Brugerrådet. 
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ed forbehold for udsolgte varer

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

71 990 990

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 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 kameraover-
vågning kan også være en løsning.

Sommerferien skulle gerne huskes for 
de gode ferieminder, og ikke for at huset 
var tømt, da I kom hjem.

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

Hvor godt 
er dit hjem 
sikret ?

Vi kender 
ikke tyven 
- men hans 

adfærd!

ADK Teknik & Låse  ·  Axel Kiers Vej 18 M  ·  8270 Højbjerg
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Har du noget liggende i gemmerne, 
som kunne være spændende for Lo-
kalarkivet, vil de meget  gerne høre fra 
dig. 

ennem 1970’erne 80’erne og 90’erne 
har arkivet modtaget meget materia-

le fra foreninger, forretninger, virksomhe-
der og fra private personer. Materiale som 
eksempelvis protokoller, papirer og ikke 
mindst fotografier.

Efter den tid er aflevering af arkivalier 
til arkivet desværre faldet støt.

Derfor et lille opråb: ’Se efter på dine 
hylder og i dine skuffer, om der var noget, 
du kunne tænke dig at give til arkivet’.

3 vigtige opgaver
Et lokalarkivs 3 vigtigste opgaver er:

1) Indsamling 
2) (op)Bevaring og 
3) Formidling

I 1984 udkom Tranbjerg bogen – 
’Tranbjerg – før og nu - en uhøjtidelig 
beretning om folk og fæ gennem tiderne 
i – og omkring Tranbjerg fortalt af Jens 
Mikkelsen og Niels Johansen’.

Denne bog kunne ikke have været 
skrevet uden modtagelse af de mange 
arkivalier.

Du har måske skrevet din livshistorie? 
Kontakt venligst arkivet, hvis du har no-
get, du vil give.

Vi er også interesseret i eventuelt at 
låne materiale til scanning.

Arkivet er åbent for besøg hver torsdag 
mellem kl. 15 og 17.

Som det ses på billedet har vi ikke 
mange m2 gulvareal, men der er højt til 
loftet.

Vi har hidtil kunne opbevare alt afle-
veret lokalhistorie, og vi er sikre på, at der 
også kan blive plads til lidt mere!

Formidling
Vi arbejder på højtryk på at få scannet og 
registreret vores arkivalier, så det bliver 
gjort søgbart og vil kunne ses via vores 
hjemmeside.

Det drejer sig blandt andet om scan-
ning og registrering af flere tusinde 
avisudklip, store og små historier om 
Tranbjerg.

Gennem 30-40 år har frivillige medar-
bejdere på arkivet klippet i aviserne, når 
der har stået noget om Tranbjerg.

Gemmer du på gode sager til Lokalarkivet? 
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Disse avisudklip samt arkivets cir-
ka 2300 billeder er nu ved at blive gjort 
søgbare.

Du kan allerede nu søge meget materi-
ale frem om Tranbjerg eller om personer, 
der har boet her.

Den letteste måde er at gå ind på 
 arkivets hjemmeside:  

tranbjerglokalhistorie.dk – på forsiden er 
et søgefelt, der er adresseret direkte til alle 
vores registrerede arkivalier.

I det viste eksempel søges der på ’Tran-
bjerg Skole’ og resulterer i knap 300 
resultater.

Rigtig god fornøjelse.

Tranbjerg Lokalhistoriske Samling                      Arkivet ligger i biblioteket i Tranjbjerg

Forside  Efterlysning  Gårde  Læs  Lokalhistorie  Postkort  Temaer  Sanlinger  Udgivelser  Søgning  Links  Kontakt  Om  Arkivet

Tranbjerg Lokalhistoriske Samling W   Drevet af WordPress

Forside

Arkivet er åbent for besøg hver torsdag mellem kl. 15 & 17.
KIK ind og få en snak om lokalhistorien – du har måske også noget du vil give arkivet!

Søg direkte i Arkiv.dk – i alle arkivets registreringer herunder billeder.

Skriv dit søgeord i feltet herunder. Tidsbegræns evt. søgningen. GOD fornøjelse.

Faste oplysninger

Tranbjerg Lokalhistoriske Samling
Biblioteket i Tranbjerg
Kirketorvet 6, 8310 Tranbjerg
Email: tranbjerglok@gmail.com
Telefon i åbningstiden 8629 0788
(Biblioteket)
Udenfor åbningstiden 86 29 21 25. 
Arkivleder: Erik Moldt

Statistik:

Tranbjerg Skole
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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

“Bus lige til døren”

På gensyn!FORHANDLER 
ID PRODUKTER

Louise Marlene Daniela Marianne Kirsten

M

ed forbehold for udsolgte varer
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Tranbjergskolens elever har fortalt ef-
terkommerne om en helt almindelig 
dag.

Skrevet af Mads Ulrich Mortensen og  
Caroline Lund Frank 7.D

en 6. september 2017 kunne hele 
Danmark være med til at give kom-

mende generationer mulighed for at vide, 
hvordan vi i 2017 levede og arbejdede 
samt læse om en ganske almindelig dag i 
år 2017. Hver enkelt fortælling vil bidrage 
til at tegne billedet af hverdagen i Dan-
mark 2017, sådan som vi selv oplever den. 
Det var Nationalmuseet i København, der 
stod bag Del din dag.

I vores klasse 7.D skrev vi også til Del 
din dag. Vi kunne selv vælge, om vi ville 
skrive en dagbog, tage fem billeder eller 
tage en video. I 7.D kom der mange for-
skellige bud på, hvad man lavede den dag. 
I nogle af de ting, folk sendte ind, var der 
meget om, hvad de havde lavet i skolen, 
og nogle havde fortalt om, hvad de havde 
lavet derhjemme. Billederne var meget 

D

Del din dag 2017

forskellige. Nogle drenge havde billeder 
af bordtennis og spil på deres mobil, og 
pigerne havde eksempelvis et billede af 
toilettet og af vandautomaten, fordi de tit 
fylder vand op. Det var meget spændende 
at lave det samt høre og se, hvad de andre 
havde lavet. 

GENBRUGSSTATION
BIRKEGÅRDSVEJ

Birkegårdsvej 8 · 8361 Hasselager

Åbningstider:
Mandag-fredag kl. 7.00-18.00
Lørdag, søndag, helligdage

kl. 10.00-17.00

Lukket: 24., 25., 26. og 31. dec. 
samt 1. januar
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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

ADVOKAT TOLSTRUP

8629 5400

www.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

  
D

A
M

E
FR

IS
Ø

R

TRANBJERG - 86 29 49 49

Tranbjerg  
Køreskole 
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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   1/12  kl. 14.00-17.00

Lørdag   2/12  kl. 10.00-16.00

Søndag   3/12  kl. 11.00-16.00

Lørdag   9/12  kl. 10.00-16.00

Søndag  10/12  kl. 11.00-16.00

Lørdag 16/12  kl. 10.00-16.00

Søndag  17/12  kl. 11.00-16.00

Mandag 18/12  kl. 14.30-17.00

Tirsdag 19/12  kl. 14.30-17.00

Onsdag  20/12  kl. 14.30-17.00

Torsdag  21/12  kl. 14.30-17.00

Fredag  22/12  kl. 14.30-17.00

Lørdag  23/12  kl. 10.00-?
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- den klarer vi!

Hasselager Auto ApS
Elmegårdsvej 11 
Tlf. 86 28 83 08

Service · Autoglas service · Skader ·  

Tilsluttet Centralforeningen  
af autoreparatører i Danmark

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

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

TURISTKØRSEL . HANDICAPKØRSEL . SKOLEKØRSEL . GRUPPEREJSER
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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

TT Service - ved manglende levering.

Bliver du snydt for Tranbjerg Tidende, 
så klik ind på:

www.tranbjergtidende.dk/Udeblev bladet

LÆGEVAGTENS 
nye telefon nummer

7011 3131
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En forældregruppe og Hobbyhaven 
har sørget for, at over 1000 blomster-
løg blomstrer næste forår over hele 
skolen.

Af Maja Vieland Grasberger og Charlotte 
Pless

orsdag den 26. oktober satte 0. klas-
serne på Tranbjergskolen over 1000 

blomsterløg i jorden.
Der var liv og glade dage, da alle fem 

børnehaveklasser plantede de mange 
blomsterløg foran indgangspartiet og i 
skolegården på Tranbjergskolens afdeling 
på Kirketorvet.

En forældregruppe drømte sammen 
med skolens ledelse om at give liv til sko-
lens lidt trætte omgivelser. De drømmer 

En blomstrende skole
stort og eventen var startskuddet til noget 
større. De vil gerne have, at Tranbjergsko-
len skal være en skole, som indbyder til 
leg og læring både inde og ude.

De gik til Hobby-Haven og spurgte, 
om de ville sponsorere nogle blomsterløg, 
og det ville de heldigvis gerne. 

 - Vi er fulde af taknemmelighed over, 
Hobbyhaven i Hasselager bakker op om 
vores ønske om at sætte kulør på skolen. 

       Vi håber og tror på, at vi 
kan få endnu mere opbakning 
fra lokalområdet i form af bor-
gere og erhvervsdrivende til 
kommende projekter.”

”T
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De har doneret alle blomsterløg og kom 
også og hjalp til med at sætte dem. 

Vi har kun mødt opbakning til pro-
jektet. Alle lige fra Hobbyhaven, forældre, 
elever, skolens ledelse og personale til by-
ens borgere har givet positive tilbagemel-
dinger. Så vi har endnu flere ideer og øn-
sker til, hvordan vi kan gøre mere for at få 
liv i Tranbjergskolens udearealer. Så dette 
var en god start på noget større, fortæller 
Charlotte Pless. 

Mødregruppe
Hanne Gammelgaard, skoleleder på Tran-
bjergskolen, bød velkommen og Marianna 
fra Hobbyhaven viste blandt andet børne-
ne, hvordan løgene skulle vende og fortal-
te, hvordan et lille kedeligt løg til foråret 
bliver til en smuk blomst. 

Aftenen inden mødtes fem mødre for 
at gøre jorden klar til børnene, og på selve 
plantedagen var der også et par mødre, 
som selv havde fat i planteskovlen sam-
men med børnene. 

- Vi håber og tror på, at vi kan få end-
nu mere opbakning fra lokalområdet i 
form af borgere og erhvervsdrivende til 
kommende projekter. Og så glæder vi os 
bare til foråret, hvor elever, forældre og 
personale vil blive budt velkommen af 
krokus og påskeliljer, siger Maja Vieland 
Grasberger.
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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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home Tranbjerg 

... klædt på til 2017 og dit boligsalg

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

Få byens skarpeste salgsvurdering - gratis. Kig forbi - eller ring 86290711 
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Helle Riising Bruhn

Din lokale kvindelige Bedemand

Tlf. 8629 1243

Mød mig i Tranbjerg Centret 
Få udleveret ”Min sidste vilje” og 
pjecen ”Vejledning til pårørende”

Din lokale glarmester
Hørning Glas

Alt i vinduer,  
døre, termoru-
der, glas, spejle 
og indramning.

Vi kommer  

overalt

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

www.hørn ingglas.dk
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På Tranbjerg Bibliotek kan du nyde en 
kæmpe pære lavet af børnene fra Le-
gehuset Regnbuen.

Af Anne Christine Kusk

et var en fl ok stolte og glade børn 
fra Legehuset Regnbuen, der en for-

middag i oktober holdt fernisering på 
Tranbjerg Bibliotek. Ferniseringen mar-
kerede afslutningen på et temaforløb, 
hvor børnene i løbet af tre uger har for-
dybet sig i nogen af Jakob Martin Strids 
historier. 

Med til ferniseringen havde de deres 
egen udgave af Den kæmpestore Pære, 
som spiller en vigtig rolle i en af Strids 
populære fortællinger. Børnenes pære er 
lavet af papmaché og udstillet på biblio-
teket sammen med plancher og billeder, 
der viser, hvad børnene har arbejdet med 
i temaugerne. Som led i forløbet har bør-
nene været i biografen for at se fi lmen 
Den utrolige historie om den kæmpestore 
pære.

Ny pædagogisk leder i Klatretræet
Carina Ardal Evers er per 1. oktober 2017 
tiltrådt som pædagogisk leder i Børne-

D

Historien om Den kæmpestore Pære

huset Klatretræet, Laurbærvænget 4 i 
Tranbjerg. Carina er 39 år og bosiddende 
i Højbjerg ved Aarhus, er gift og har 3 
børn. Hun kommer fra en stilling i Lege-
huset Regnbuen, hvor hun har virket som 
pædagog og stedfortræder gennem de 
sidste 4,5 år. Vi er meget glade for, at Ca-
rina nu er blevet en del af ledelsesteamet i 
Tranbjerg Dagtilbud. 

Annie Lyck, som tidligere var pædago-
gisk leder i Klatretræet samt konstitueret 
leder for Tranely, er nu ansat som pæda-
gogisk leder i Tranely.

Annie Lyck, ny pædagogisk leder i Klatretræet.
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Julemarked

SØNDAG

17. DECEMBER

KL. 10-16

JULEMARKED

Vi sælger juletræer og pyntegrønt ved vores 
hytte følgende tidspunkter:

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.
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Når du køber juletræer hos os,
støtter du det lokale spejderarbejde.

Vil du være med?
www.1tranbjerg .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

Djurslands Bank
Tranbjerg Hovedgade 1
8310 Tranbjerg

8630 3700
tranbjerg@djurslandsbank.dk

Skift til den lokale bank

mail@andersenhansengulv.dk
www.andersenhansengulv.dk

Børup Tværvej 14, 8310 Tranbjerg

22480135 / 27382738

”Har Dit Gulv brug for hjælp?”

Åbningstider:
Mandag - Fredag  9.00 - 17.30
Lørdag  9.00 - 13.00

Tranbjerg 
Apotek

Kirketorvet 18 • Tlf. 8629 9311
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MOTOR-DEPOTET A/S

Hasselager Allé 1
8260 Viby

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

MITSUBISHI
MOTORS

7…gange om året udkommer Tranbjerg Tidende,
omdelt til over 4.000 husstande!

 Måske din 

ANNONCE  skulle være her?

tranbjerg
TIDENDE

GENBRUGSSTATION
BIRKEGÅRDSVEJ

Birkegårdsvej 8 · 8361 Hasselager

Åbningstider:
Mandag-fredag kl. 7.00-18.00
Lørdag, søndag, helligdage

kl. 10.00-17.00

Lukket: 24., 25., 26. og 31. dec. 
samt 1. januar
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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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Forældremøde i SFO
SFO-repræsentanter fortalte 
 forældrene om livet i SFO’en, 
og bagefter blev forældrene budt på 
suppe og snobrød.

Af fritidspædagogisk leder
Bo Løvschall Jensen

orældremødet i SFO’en er en år-
lig tilbagevendende begivenhed. 

 Tidligere har vi inviteret en oplægs-
holder, men i år havde vi bestemt os for, 
at SFO’en skulle præsentere sig selv. Hver 
afdeling havde valgt en repræsentant, som 
holdt et oplæg for alle de tilmeldte for-
ældre på tværs af årgangene. Der var 60 
tilmeldte, og der kom nok lidt fl ere. 

Mens forældrene hørte oplæg, lavede 
resten af personalet aktiviteter, snobrød 
og suppe med børnene. Da oplægget var 
færdigt, gik forældrene ned for at spise 
suppe og brød sammen med børnene. 
Oplæggene var en blanding af fi lm, fore-
drag og stand-up, men med fokus på 
 pædagogikken og de aktiviteter, der ud-
springer af det i den enkelte afdeling. 

Tranbjergskolens SFO har ca. 370 til-
meldte børn fra 0. til 3. årgang.
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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 og

sidste 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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Over hele Østjylland var der over 100 
events i fuldmånedøgnet den 4. og 5. 
november, der tænkte motion og be-
vægelse ind i kulturby-året. 

Af Stina Christiansen

 Tranbjerg var det Tranbjerg Løber, 
der stod bag fuldmåne-eventen. Det 

var en slags orienteringsløb, hvor del-
tagerne bevægede sig rundt i byen ved 
hjælp af app’en GeoQuestor. Der var lagt 
17 poster rundt i byen – fra bålhytten til 
mindestenen på Ellemosevej. De fleste lå 
omkring Naturcenteret, så dem med små 
ben også kunne være med. Deltagerne 
bestemte selv hvor mange poster, de ville 
tage og i hvilken rækkefølge. Når de nær-
mede sig en post, dukkede der automatisk 
et spørgsmål op på app’en, som de skulle 
svare på. 

Der var spørgsmål som: 
Hvor mange p-pladser er der på parke-
ringspladsen øverst på Kirkevænget?
Hvad hedder institutionerne på 
Torvevænget?
Hvor gamle er kirkeklokkerne i 
Tranbjerg?

I

Fuldmåneløb

Hvilken farve er der IKKE blevet malet 
graffiti med på muren ved grusbanen på 
AIA?

Det var ikke svære spørgsmål, men no-
get, som måske fik deltagerne til at kigge 
på deres bydel på en anden måde. 

Sjovt at være med
Isabella Juul og Cathrine Nørgaard Niel-
sen går i klasse 5.b på Tranbjergskolen. De 
lavede et hold sammen og synes begge, 
det var sjovt at være med og, at kagerne, 
der blev serveret i mål, var gode. 

 - Vi vil gerne anbefale vores kamme-
rater at deltage, hvis det bliver til noget en 
anden gang. Ud af seks stjerner vil vi give 
det 5 stjerner. Den sidste stjerne kan ar-
rangementet få ved at lave nogle lidt skar-
pere spørgsmål, siger pigerne, som havde  
lavet holdet The runners. 

De nåede seks poster, fik løbet/gået 3,6 
kilometer og fik i alt 60 point.

I alt var der omkring 100 deltagere i 
eventen, som fik kage, saft, kaffe, the, sno-
brød og skumfiduser, da de kom i mål. 
Alt var sponsoret af Kvickly, REMA1000 
og Guldbageren i Brabrand.

Læs mere på www.dgi.dk/
MOVEFORLIFE
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Vidunder Knolden
Blomster og Brugskunstforretningen hvor æstetik, etik og personlig betjening  

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

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

i alle prisklasser.

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

En gang om ugen op til jul åbnes en 
låge i Tranbjerg Kirkes levende ad-
ventskalender. 

Tag børnene i hånden og vær med 
til at se, hvad der gemmer sig bag lå-
gen. 

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:  
Den 30. november
Den 7. december
Den 14. december 
Den 21. december
Tilmelding til kirkekontoret:  
kontor@tranbjergkirke.dk eller  
tlf.: 86 29 57 33 senest onsdagen før. 

Levende adventskalender i kirken
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Kirkekontoret, Sognegården, 
Kirketorvet 2, 8310 Tranbjerg  
86 29 57 33 / www.tranbjergkirke.dk 
kontor@tranbjergkirke.dk 
Mandag kl. 12.00–14.00 
Tirsdag-torsdag kl. 10.00–12.30 
Fredag lukket

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

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

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

Kirkesanger Troels Geil Thalling 
60 66 04 17 / troels_thalling@hotmail.com

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

Menighedsrådsformand Birgitte Pedersen  
41 24 55 06

Kirkeværge Flemming Mikkelsen 
86 29 16 29

Basargruppen 
Lene Risør, 86 28 44 11 
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
Perswonregistrering 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.

Info …
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holder åben kirke i tiden op til  
1. søndag i advent følgende dage:

Fredag 1. december kl. 14 – 16
Lørdag 2. december kl. 14 – 16

Der er mulighed for en stille stund i 
kirken, hvor man kan tænde et lys og 
sætte det i døbefonten.  

Kirkelauget byder på en varm drik i 
våbenhuset.

Gudstjenester

Søndag 26. november 
10.00 Højmesse. Anja Stokholm

Onsdag 29. november 
14.00  Gudstjeneste på Lokalcenter 

Tranbjerg. David Kessel

Torsdag 30. november 
10.00 Musikandagt. David Kessel

Torsdag 30. november 
17.00 Adventskalender med risengrød

Søndag 3. december 
10.00 Højmesse. Anja Stokholm 
11.30  Familiegudstjeneste.  

Anja Stokholm

Torsdag 7. december 
17.00 Adventskalender med risengrød

Søndag 10. december 
10.00 Højmesse. David Kessel

Onsdag 13. december 
10.30  Gudstjeneste på Århus Fripleje-

hjem

Torsdag 14. december 
17.00 Adventskalender med risengrød

Søndag 17. december 
10.00 Højmesse. Anette Brøndum

Onsdag 20. december 
14.00  Gudstjeneste på Lokalcenter 

Tranbjerg

Torsdag 21. december 
17.00 Adventskalender med risengrød

Søndag 24. december 
10.30 Krybbespil. Anette Brøndum 
11.45 Krybbespil. Anette Brøndum 
13.00 Julegudstjeneste. David Kessel 
14.15 Julegudstjeneste. David Kessel 
15.30 Julegudstjeneste. David Kessel

Mandag 25. december 
10.00 Højmesse. Anja Stokholm

Tirsdag 26. december 
10.00 Højmesse. Anja Stokholm

Søndag 31. december 
14.00  Nytårsgudstjeneste.  

Anette Brøndum.  
Efter gudstjenesten ønsker vi hin-
anden godt nytår i våbenhuset

2018 
Søndag 7. januar 
10.00 Højmesse. David Kessel

Onsdag 10. januar 
10.30  Gudstjeneste på Århus Fripleje-

hjem

Søndag 14. januar 
10.00 Højmesse 
11.30 Dåbsgudstjeneste

Kirkelauget
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ning ikke nødvendigvis kan tælles, ve-
jes eller måles. Andre er også for længst 
begyndt at tage bladet fra munden. For-
fatter, musiker m.m. Kristian Leth taler 
om, at det er et faktum, at hver anden af 
os har haft eller kender en, der har haft 
en overnaturlig oplevelse. Journalist og 
nu forfatter Charlotte Rørth, som er et 
ganske almindeligt (sympatisk) men-
neske har valgt efter en rum betænk-
ningstid at dele nogle af sine religiøse 
oplevelser med alle os andre. Hun har 
bl.a. mødt Jesus i en kirke i Spanien. I 
hendes anden bog har hun samlet en 
række helt forskellige menneskers re-
ligiøse oplevelser, som de ikke før har 
turdet fortælle til nogen af frygt for 
at blive tabuiseret. Dermed er bogen 
også blevet en opsang til et samfund, 
der hidtil ikke har ønsket at rumme det 
mystiske og spirituelle. Men nu står de 
frem, i hvert fald i bogen …
Der ser ud til at være en modningspro-
ces i gang, hvor vi er ved at indse, at der 
findes/er en længsel mod noget større, 

PRÆSTENS RUBRIK

Herrens uransagelige veje

Forventningerne var høje, da vi i fa-
milien satte os for at skulle se DRs 

nye dramaseriesatsning „Herrens veje“. 
Ikke alene har vi nydt at se dens for-
gænger „Borgen“, men at det denne 
gang på den lille klinge skulle handle 
om en præstefamilie gjorde ikke inte-
ressen mindre. Godt nok udbrød min 
yngste datter efter første afsnit: „Nej, 
mor, hvad nu hvis de henne i skolen 
tror, at præster er sådan?“ Ængstelsen 
i stemmen var til at tage og føle på, det 
arme barn er jo belemret med hele to 
af slagsen. 
På den store klinge handler serien om 
tro, værdier og livsholdninger, som 
direkte og indirekte kommer til orde 
igennem de personer, vi følger, præste-
familiens medlemmer og dem, som de 
har med at gøre. Tænk, at sådanne em-
ner nu er på tapetet i primetime tv og 
midt i aftenkaffen. Det indvarsler nye 
tider i ordets bedste forstand. Måske er 
vi på vej derhen, hvor det ikke længere 
er belagt med så megen tabu at tale om, 
at man tror på, at der findes mere mel-
lem himmel og jord end det blotte øje 
kan skue, og at alt, hvad der har betyd-

Af Anette Brøndum
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som kan give vores liv værdi. En vok-
sende accept af noget andet og mere 
end de umiddelbare hverdagsting kan 
bidrage med.   
Tv-serien tager desuden fat på store 
temaer som håb, skyld, skam, autori-
tet, ambition, begær og fiasko. Temaer, 
som også gennemspilles på forskellig 
vis i vore egne liv, og som stykkevis og 
delt kan holdes op som spejl for det liv, 
vi allesammen lever – uanset om det liv 
så foregår i en præstefamilie eller en 
hvilken som helst anden familiekon-
stellation…. 
Jeg glæder mig til næste søndags afsnit 
af ”Herrens veje” – velbekomme …

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. Desuden har vi 
brandmyndighedernes anvisninger at 
tage hensyn til.
Medlemmer af menighedsrådet vil sør-
ge for, at så mange som muligt får plads 
i kirken, uden at vi sprænger dens ram-
mer.
Med ønsket om en glædelig jul!

Hver anden torsdag 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 mu-
lighed for at få en pause i hverdagen 
med fokus på noget andet end alt det, 
der ellers fylder.
Datoerne er:
30. november
11. januar
25. januar

Musikandagter

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 1. december.
Ansøgningen sendes til:
Kirkekontoret
Kirketorvet 2
8310 Tranbjerg J
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6. december kl. 13.00

Julefrokost
En hyggelig eftermiddag med traditio-
nel julefrokost, Lucia-optog og ameri-
kansk julelotteri. 
Man medbringer en gevinst til ca. 30 
kr.

Pris for frokosten: 125 kr.

Tilmelding til kontoret: 86 29 57 33 el-
ler på hjemmesiden senest fredag d. 
24. november.

O N S D A G S
F O R U M�

Eftermiddage, der giver et løft!

3. januar kl. 14.00

„10 år for de Hellige,  
10 år for de Rige og  
10 år for de Fattige“

Ved Morten Aagaard

Kom og hør Morten Aagaard fortælle 
om sit arbejdsliv som generalsekre-
tær i Det Danske Bibelselskab, som 
direktør i LEGO Fondene og som le-
der af Kirkens Korshær i Aarhus.

www.tranbjergkirke.dk



KIRKE OG SOGN   7

Nytårsgudstjenesten 
flyttes
Nytårsgudstjenesten, som tidligere har 
ligget Nytårsdag d. 1. januar, har vi be-
sluttet at flytte til 

Nytårsaftensdag 31. december kl. 14.00. 

Vi håber, at det vil blive taget godt 
imod. 
Efter en forkortet gudstjeneste byder 
menighedsrådet på kransekage og 
champagne i våbenhuset, så vi kan øn-
ske hinanden et godt nytår. 

Sognekalender
Søndag 26. november 
11.00  Landsindsamling til Kirkens 

Korshær 

Torsdag 30. november 
19.30 Frivilligaften i Sognegården

Fredag 1. december 
14.00 Åben Kirke

Lørdag 2. december 
14.00 Åben Kirke

Onsdag 6. december 
13.00  Onsdagsforum, julefrokost – se 

omtale

Mandag 11. december 
19.30 Læsekreds

2018

Onsdag 3. januar 
19.30 Onsdagsforum

Mandag 8. januar 
19.30 Læsekreds

BASARGRUPPEN
Efter en veloverstået basar holder ba-
sargruppen fri resten af året.
Vi mødes igen i Sognegården i sal 1 ons-
dag den 10. januar, hvor vi vil evaluere 
basaren og planlægge det kommende 
år. Jeg sørger for kage til kaffen. 
Alle, der har medvirket ved basaren, er 
velkomne. Hvis der er nye deltagere, 
der gerne vil være med, er de også hjer-
teligt velkomne. 
Hvis nogle har brugbare rester af garn 
og stof tilovers, modtager vi det gerne.

Grethe Gylling

Folkekirkesamvirket 
i Aarhus 
– en tråd i dit netværk

Aflastningstjeneste
Sorggruppe for børn og unge
Sorggruppe for voksne

Det er gratis at benytte Folkekirkesam-
virkets tilbud.

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

www.folkekirkesamvirket.dk
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Til de kommende 3. klasser: 

Bliv minikonfirmand!
Tranbjerg Kirke tilbyder igen i år mini-
konfirmandundervisning til børn fra 
byens 3. klasser. I foråret er alle børn 
fra 3.a og 3.b velkomne som minikonfir-
mander. Vi mødes i kirken og Sognegår-
den hver tirsdag, når I får fri fra skole. 

Vi begynder den 30. januar og forløbet 
varer 7 gange. Vi leger, går på opdagelse 
i kirken, laver løb, hører historier og la-
ver kreative projekter samt krybbespil, 
der opføres juleaften.

Det er gratis og frivilligt at deltage og 
ikke nødvendigt for senere at blive 
 konfirmeret. Tilmelding sker til Gitte på 
kontor@tranbjergkirke.dk

Vi håber at se mange af jer!
 
Mange hilsener fra
 
Præsterne ved Tranbjerg Kirke og 
 
Kirke- og Kulturmedarbejder 
Gitte Ranfelt Laugesen

Julekoncert
i Tranbjerg Kirke

Tirsdag d. 5. december kl. 20.00

Ved koncerten medvirker  
Tranbjergkoret.

Koncerten vil byde på salmer og 
sange, der hører julen til, blandet 
med fællessange.

Dirigent: Birgitte Mortensen

Alle er velkomne!

– et samtalested for unge

kontakt@cafehusrum.dk
www.cafehusrum.dk

Nicolai
Tjenesten

SC
T

En at tale med …
Du behøver ikke at gå alene med 

dine problemer, bekymringer og 

spørgsmål. Ved telefonen sidder 

hver aften/nat én, der gerne vil lytte 

og give dig mulighed for at sætte 

ord på dine tanker.

70 120 110
Sct. Nicolai Tjenestens medarbejdere

har tavshedspligt

føres ikke journaler eller kartoteker

kan henvende sig

Sct. Nicolai Tjenesten er et tilbud fra

Folkekirken
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Nyeste tiltag i Tranbjerg 
Kirke er et dåbstræ

Hver gang et lille barn bliver døbt i 
Tranbjerg Kirke, får deres forældre mu-
lighed for at udfylde et lille hjerte med 
barnets navn og dåbsdato, så det kan 
komme op at hænge på dåbstræet i vå-
benhuset. 

Fremover, og når barnet bliver større, vil 
man sammen med barnet kunne finde 
sit helt eget dåbsminde i form af hjertet 
på træet hver gang, man besøger Tran-
bjerg Kirke. 

Med venlig hilsen 

Præsterne ved Tranbjerg Kirke

Frivilligaften
for kommende og nuværende 
frivillige ved Tranbjerg Kirke.

Tranbjerg Kirke indbyder alle, 
der har lyst til at være frivillige 
ved Tranbjerg Kirke til en hyg-
gelig aften 

i Sogngegården 

torsdag den 30. november  

kl. 19.30. 

Der vil være lidt godt at spise 
og drikke, og der vil blive mu-
lighed for at høre om og melde 
sig til forskellige frivillige opga-
ver i og omkring kirken. 

Tilmelding på  
kontor@tranbjergkirke.dk 
eller på 86 29 57 33. 

Med venlig hilsen

Præsterne ved Tranbjerg Kirke

og

Kirke- og Kulturmedarbejder 
Gitte Ranfelt Laugesen
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I denne stilfærdige nytårskoncert møder 
amerikansk/nordisk pop-, rock- og lied-
musik hinanden og krydres undervejs i 
koncerten af et par kendte italienskspro-
gede arier, alt sammen i nyfortolkninger 
af den klassiske sanger, Kiki Brandt, og 
den rytmiske guitarist, Mikkel Grue. 
Kiki har gennem sin karriere arbejdet 
på flere af landets operaer og teatre og 
sunget med bl.a. Kurt Ravn. Mikkel har 
gennem sin karriere spillet både rock, 
pop og folkemusik, og han turnerer ofte 
verden rundt. 
Koncerten vil tage udgangspunkt i 
amerikanske, tyske, franske og nordiske 
sangskrivere, som bl.a. Dylan, Raitt, 
Cohen, Linnet, Nielsen, Bach, Gounod, 
Händel. Sangene, som duoen har valgt 
til denne koncert, er sange, der egner 
sig til ro og eftertænksomhed, og de vil 
blive serveret i nyfortolkninger, hvor de 
’kun’ akkompagneres af den akustiske-, 
elektriske- eller pedalsteelguitar. 
Pris: 75 kr. Der vil blive serveret cham-
pagne.

NYTÅRSKONCERT
med Kiki Brandt og Mikkel Grue

Torsdag den 25. januar 2018 kl. 19.00 i Tranbjerg Sognegård
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ALTID
GLÆDE

noget at

sig til
VI HOLDER ÅBENTNÅR DU HOLDER FRIALLE DAGE FRA 8:00 - 20:00BAGERUDSALG HAR ÅBNET ALLE 

DAGE FRA KL 6:30

 TLF. 8733 6500

Altid 500 varer 
 til fast lavpris ]]

- SE DE MANGE GODE TILBUD I KVICKLY AVISEN


