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Fra tung transport til letbane
Odderbanens historie begyndte i 1884 og gav masser af liv til byen. Nu venter vi på det næste kapi-
tel på skinnerne. Læs Lokalarkivets historie om den gang, det hele begyndte at køre på skinner. 
Læs hele historien på side 11.

Borgmesterløb
Jacob Bundsgaard fi k set 
Tranbjerg på en anderledes 
måde, da omkring 60 glade 
løbere viste ham rundt i 
Tranbjerg. Læs mere side 21.

Skønnere
Malin Cota har åbnet hud-
plejeklinik i Tranbjerg og står 
klar til at forkæle dig og din 
hud. Læs mere om Malin på 
side 16.

Bliv fi t med Frede
Tranbjerg Løber tilbyder igen
løbeskole. Målet er at være
med, når Kronprinsen løber 
over hele Danmark til Royal 
Run. Se mere på side 32.
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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 22. februar,  
udgivelsesdatoen er den 23. marts. 
Tryk: LaserTryk
Oplag: 4.600

Ansvarshavende • Henning Sørensen

Godt nytår!
Tranbjerg Tidende ønsker alle et godt nytår og ser tilbage på, 

hvad vi har lavet i 2017.

Først og fremmest 7 numre af det, efter min mening, flotteste 

lokalblad i regionen. En trofast og loyal skare af annoncører og 

indlægsforfattere gør det muligt, men også fordi I læsere tager 

godt imod bladet, når det dumper ned i postkassen. Tusind tak 

for denne opbakning.

Dernæst står vi for det traditionsrige Børnenes eget Kræmmer-

marked i august, som hvert år samler cirka 65 stader - næsten 

uanset vejret. Et arrangement børnene ser meget frem til.  

Som noget nyt stod Tranbjerg Tidende ved roret, da Danmarks 

Naturfredningsforening i april arrangerede den årlige rengø-

ring af byens udendørs arealer. Mange kilo affald blev samlet og 

sendt til forbrænding. Et arrangement, som flere familier med 

børn var en del af.

Sidst, men ikke mindst, har vi uddelt støtte til en del af byens 

foreninger. Indtægterne fra vore annoncører sikrer, at vi, efter 

ansøgning fra den enkelte forening, kan glæde nogle med et 

mindre tilskud.

Alt dette kommer ikke af sig selv. Bag bladet står et super godt 

team, der lægger et stort frivilligt stykke arbejde i at få tingene 

til at nå sammen. Tusind tak for indsatsen gennem året. 

Men vi er åbne for nye input. Har du en god historie, er du god 

til at skrive, eller har du bare lyst til at være en del af teamet, så 

skriv til stof@tranbjergtidende.dk, så finder vi ud af, hvor du 

kan være med til at gøre en forskel.
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AROS

Viby Ringvej 5 • 8260 Viby J • 826@edc.dk • Tlf. 86 11 88 44
Tranbjerg Hovedgade 58 • 8310 Tranbjerg • 831@edc.dk • Tlf. 86 72 00 88

START DIT BOLIGSALG 
med en GRATIS EDC-salgsvurdering!

STOR EFTERSPØRGSEL PÅ ALLE BOLIGTYPER!

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?

Kontakt os 
på tlf. 86 72 00 88

eller tlf. 86 11 88 44

Venlig hilsen
Søren Justesen & Tom Holst

EDC AROS Indehavere

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

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.

Efter en fantastisk 2016-salgsstart har vi 
dog stadig mange købere, som søger deres 
drømmebolig - og måske har du netop den 

Søren Justesen & Tom Holst

P.s. Vidste du at EDC er Danmarks 

• En skarp pris på salær og markedsføring 

Danmarks største boligsite for 7. år i træk

Snyd derfor ikke dig selv og din bolig, for en 

Efter en fantastisk 2016-salgsstart har vi 
dog stadig mange købere, som søger deres 
drømmebolig - og måske har du netop den 

• En skarp pris på salær og markedsføring 

Danmarks største boligsite for 7. år i træk

Snyd derfor ikke dig selv og din bolig, for en 

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 
• En 

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.

Kære boligejer

Går du i salgstanker, så er nu et rigtig godt 
tidspunkt at kontakte os, eller en af vores andre 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 
• En 
• 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.

Kontakt os 
på tlf. 86 72 00 88

eller tlf. 86 11 88 44

Søren Justesen & Tom Holst
EDC AROS 

P.s. Vidste du at EDC er Danmarks 
største ejendomsmæglerkæde?
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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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Adresse
Tranbjerg Bibliotek
Kirketorvet 6
8310 Tranbjerg J
Tlf: 8940 9500
E-mail: tranbjergbibliotek@aarhus.dk
Internetadresse:
www.aakb.dk/tranbjerg

Tranbjerg Bibliotek

Arrangementsprogrammet 

Kom og hent forårets program.
Der er et hav af spændende arrangementer, 
udstillinger og meget andet.

NemBS på Tranbjerg Bibliotek

I NemBS på Tranbjerg Bibliotek er der fokus 
på ”hjælp til selvhjælp”, og det er muligt at be-
stille NemID og pas.
Hvis du skal have fornyet kørekort, skal du til 
f.eks. Viby eller Højbjerg Bibliotek.

Islandsk litteratur

Søndag 14. januar kl.14.
Vi dykker ned i den nyere islandske litteratur, 
fra Halldór Laxness og videre til Jón Kalman 
Stefánsson.
Martin Rytter Handberg præsenterer sit bud 
på gode islandske forfattere.
Arrangementet er gratis, men husk tilmelding 
på aakb.dk.

Bliv ven med din skygge 

Mandag 19. februar kl. 19 - 20.
Spændende foredrag om konflikthåndtering, 
personlig udvikling og kærlighed til selvet ved 
skyggevejleder Helle Boje.
Arrangementet er gratis, men husk tilmelding.

Strikkeklubben

Strik-in er et uforpligtende tilbud til alle med 
lyst til at mødes over garn, strikketøj, og op-
skrifter over en kop kaffe. Alle er velkomne.
Vi mødes den første torsdag i hver måned på 
biblioteket kl.18 – altså 4. januar og 1. februar

Højtlæsningshygge for børn 

Ved Britta Bartels. Fredag 19. januar kl.10.
Der er ikke noget som at få fortalt en god 
historie!
Britta glæder sig til at læse gode historier højt 
for lytteglade børn i alderen 3 - 7 år.
Kom og nyd en fortælling i godt selskab.
Gratis at deltage men husk tilmelding.

Halfdan for børn

Mandag 12. februar kl.10.
Halfdan Rasmussens finurlige univers vækkes 
til live gennem sang og musik på Tranbjerg 
Bibliotek.
Arrangementet er gratis, men husk tilmelding 
på hjemmesiden.
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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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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:
14. januar 2018 Søndagsbanko kl. 13.00 dørene åbnes kl. 12.15.
17. januar 2018 Suppea� en fra kl. 17.00-19.00.
26. januar 2018 Filme� ermiddag i Pyramidesalen kl. 14.00.
28. januar 2018 Søndagsbanko kl. 13.00 dørene åbnes kl. 12.15.
11. februar 2018 Søndagsbanko kl. 13.00 dørene åbnes kl. 12.15.
13. februar 2018 Tøjsalg fra kl. 10.00-13.00.
21. februar 2018 Stormøde vedr. nyt råd for Lokalcentret fra kl. 15.00-17.00.
23. februar 2018 Filme� ermiddag i Pyramidesalen kl. 14.00.
25. februar 2018 Søndagsbanko kl. 13.00 dørene åbnes kl. 12.15.
11. marts 2018 Søndagsbanko kl. 13.00 dørene åbnes kl. 12.15.
23. marts 2018 Filme� ermiddag i Pyramidesalen kl. 14.00.

Tranbjerg Brugerråds hjemmeside www.tranentranbjerg.dk
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Til borgere i Tranbjerg og omegn

Invitation til årsmøde 
Onsdag den 21. februar fra klokken 15.00-17.00

Lokalcenter Tranbjerg, Torvevænget 3A
Lokalcenter Tranbjerg danner med sine gode faciliteter  ramme om 
mange forskellige aktiviteter og arrangementer. 
Fremover er håbet, at flere i alle aldre har lyst til at bruge stedet, så 
der skabes endnu mere liv og sammenhold i lokalområdet. 

Mødets formål: 
•  at udveksle ideer og forslag til, hvordan faciliteterne på Lokal

center Tranbjerg fremover kan bruges 
•  at orientere om det nye råd, der skal oprettes på Lokal center 

Tranbjerg, som afløser for det nuværende brugerråd. Det nye råd 
skal bl.a. arbejde med de ideer og forslag, der kommer frem på 
mødet 

•  at vælge deltagere til det nye råd 

På mødet deltager udover det afgående brugerråd områdechef 
 Morten Ilsøe og frivilligkoordinator Hanne Lykkeskov. 
Alle over 18 år er velkomne til mødet. Tilmelding er ikke nødvendig. 

Der serveres kaffe og kage.

Venlig hilsen 
Lokalcenter Tranbjerg
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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 
telefonnummer

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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www.bedemandmadsen.dk

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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Tranbjerg Lokalhistoriske Samling   
-  Lars Kjærsgaard Johansen

t af de store samtaleemner i Aarhus-
området i de seneste måneder har 

været Letbanen og de gentagne udsættel-
ser af dens åbning.  Status for øjeblikket 
er, at den måske kører i Aarhus i decem-
ber, mens den på Odderbanen først kører 
i januar. Hvis det holder stik, vil der snart 
igen standse tog ved Tranbjerg Station.

Derfor vil denne artikel undersøge sta-
tionens historie og dens betydning for 
Tranbjerg, og i den forbindelse vil Od-
derbanens historie blive beskrevet i store 
træk.

Planerne om Odderbanen
Togstrækningen mellem Fredericia og 
Aarhus blev indviet i 1868, og allerede 
fire år efter fremkom det første forslag 
til en jernbane mellem Aarhus og Odder. 
Forslagets ophavsmand var sandsynligvis 
storkøbmanden Hans Broge, der havde 
flere handelsmæssige interesser i Aarhus, 
og han var interesseret i at kunne trans-
portere varer, især landbrugsvarer, til Aar-
hus, hvorfra de kunne sendes videre til 
indenlandske og udenlandske havne.

I begyndelsen var borgerne i Odder 
ikke interesseret i forslaget, idet de mente, 
at konkurrencen fra Aarhus ville ødelægge 
det lokale handelsliv. Derfor var de mere 
interesseret i at etablere en jernbane mel-
lem Odder og Hovedgård. En markant 
person fra Odder fik dog en væsentlig be-
tydning for, at banen blev anlagt, nemlig 
godsejer Emil von Holstein-Rathlou, som 
gav et meget stort beløb til anlæggelsen 

E

Tranbjerg Station og Odderbanen
af Odderbanen. Han var især interesseret 
i at få banen forlænget til Hou, hvor han 
var ved at anlægge en havn, således han 
kunne få transporteret sine landbrugspro-
dukter derfra.

Lovforslaget om banen mellem Aar-
hus-Odder-Hou blev vedtaget i maj 1882. 
Der havde været diskussioner om linje-
føringen, men det var den linjeføring, vi 
kender, der fik størst tilslutning.

Indvielsen juni 1884
Anlægsarbejdet forløb stort set problem-
frit, og det tog kun to år at få bygget ba-
nen og de tilhørende bygninger. Åbnings-
turen med de indbudte personer foregik 
fra Hou til Aarhus den 18. juni 1884. 
Størst opbakning var der i Hou og Mal-
ling, mens man i Odder boykottede åb-
ningen, fordi indvielsesfesten skulle foregå 
på Hotel Royal i Aarhus. I Tranbjerg var 
interessen for toget behersket, måske for-
di der endnu ikke var et lokalsamfund i 
nærheden af stationen, som lå tæt på lan-
devejen mellem Aarhus og Horsens.

Dagen efter begyndte den daglige drift 
med tre tog daglig i hver retning. Officielt 

Tranbjerg Station 1884.
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fik banen navnet Hads-Ning Herreders 
Jernbane (HHJ), men i daglig tale blev 
den hurtigt kaldt for Odderbanen.

Odderbanens betydning for Tranbjerg
Kort tid efter åbningen af Odderbanen 
begyndte der at blive bygget forretnin-
ger, virksomheder og boliger omkring 
Tranbjerg Station og langs landevejen, og 
i løbet af et par årtier opstod der en sta-
tionsby, der blev sognets naturlige cen-
trum. Først fik en købmand tilladelse til 
at bygge en kro med købmandsforretning, 
som blev færdigbygget i 1885. Han solgte 
kroen efter et par år til S.P. Østergaard fra 
Slet, som løbende udvidede den, bl.a. med 
en rejsestald. Østergaard fik i begyndelsen 
af 1900-tallet gjort kroen til et populært 
udflugtsmål for aarhusianerne, og kro-
ens store have var godt besøgt, især om 
søndagen. 

I 1888 blev der bygget et mejeri lige 
ved siden af banen, og det fik lagt et side-
spor ind på grunden. Mejeriet var i drift 
indtil 1941. Der blev også åbnet et bageri 
i 1888, og i de følgende år blev der åbnet 
flere andre forretninger og håndværks-
virksomheder. Stadig flere flyttede til 
Tranbjerg, og en selvforstærkende proces 
var sat i gang. Stationsbyens første vækst-
periode fortsatte til ca. 1920.

Allerede i 1884 var der blevet lagt et 
sidespor ind til Slet Teglværk, og omkring 
1920 blev der også ført et sidespor ind 
til den nystartede virksomhed Tranbjerg 
Træ- og Hammerværk, så de få industri-
virksomheder i Tranbjerg fik udnyttet for-
delene ved Odderbanen. Det samme gjor-
de Brugsen, som åbnede i 1918 over for 
stationen, og næsten alle varer til Brugsen 
blev leveret med Odderbanen.

Egnens landmænd benyttede Odder-
banen til at få transporteret deres kreatu-
rer og svin til slagtning, især til slagteriet i 
Odder. Godstransporten var altså en væ-
sentlig del af Odderbanens virksomhed, 
og derfor var der også et læssespor med 
en kreaturrampe på Tranbjerg Station, 
som havde den næststørste godsomsæt-
ning af landstationerne, kun overgået af 
Malling. 

Odderbanen havde selvfølgelig også 
stor betydning for alle i sognet, idet den 
betød en regelmæssig og hurtig forbindel-
se til Aarhus. Efter århundredskiftet blev 
Tranbjerg dén mellemstation, som havde 
det næststørste antal rejsende, igen efter 
Malling. Først i 1950 kom der en busfor-
bindelse mellem Tranbjerg og Aarhus. 

Stationsforstandere
Der blev udnævnt stationsforstandere ved 
alle større stationer. Jobbet var vellønnet 
og gav en vis prestige i lokalsamfundet. 
De var ansvarlige for stationens forskel-
lige aktiviteter, herunder de manuelt be-
tjente bomanlæg, der først blev udskiftet 
i slutningen af 1950´erne. De stod også 
for kommunikationen med Odderbanens 
driftsbestyrer (direktør) i Odder, og de 
var chef for de øvrige ansatte. I 1925 var 

Jørgen og Mette Jensen i deres dagligstue 1909.

TT01-2018.indb   12 14/12/17   15.27



| 13

l o k a l a r k i v

der fem ansatte ved Tranbjerg Station; 
udover stationsforstanderen var det en 
trafikassistent, en elev, en portør og en af-
løser. Stationsforstanderen havde også det 
daglige ansvar for modtagelse af post og 
postudleveringen.  

Tranbjerg havde 5 stationsforstandere 
og en stationsbestyrer fra 1884 til 1963, 
da jobbet blev nedlagt. De to, der havde 
jobbet i længst tid, var Jørgen Jensen (fra 
1888 til 1921) og Anker Ankersen (fra 
1939 til 1962). Stationsforstanderne bo-
ede på stationen, og der eksisterer et par 
billeder fra 1909 af Jørgen Jensen og hans 
kone Mette i deres dagligstue. 

Togene
Der har gennem årene kørt mange for-
skellige tog på Odderbanen. De første 
mange år var det damplokomotiverne, 
der sørgede for trækkraften, men i 1926 
blev det første diesellokomotiv anskaf-
fet. Damplokomotiverne var stadig i brug, 
men i sidste halvdel af 1940´erne blev de 
især brugt til godstransport, og i 1952 op-
hørte kørslen med dem. 

På det tidspunkt havde HHJ købt de 
to første skinnebussæt. Skinnebussen var 
et mindre og let tog, der mindede om en 
bus, og på grund af den lette konstruk-
tion kunne de køre hurtigere end de tid-
ligere tog. Efter 1970 blev de især brugt 
som reservetog.

I 1968 påbegyndte Odderbanen en 
modernisering af materiellet, og man 
købte to togsæt af Y-toget, som også blev 
kaldet Lynetten med inspiration fra DSBs 
lyntog. Den kørte på Odderbanen i 44 år 
og blev synonym med begrebet Oddergri-
sen. På nettet er der flere optagelser af Ly-
netten på Odderbanen, og på Odder Sta-

tion er en vogn blevet bevaret og indrettet 
som museumstog.

Da DSB i december 2012 overtog drif-
ten af Odderbanen og åbnede Aarhus 
Nærbane, blev Y-togene erstattet af Desi-
ro-tog. De kørte mellem Grenå og Odder 
indtil den 26. august 2016, hvor banen 
blev lukket og arbejdet gik i gang med at 
ændre den til en elektrificeret letbane. 

Perioden 1990-2016
I de sidste årtier af 1900-tallet var pas-
sagertallet i konstant vækst, og i 1990´er-
ne nåede det op på lidt over en million 
om året. Til gengæld faldt godsmæng-
den ligeså konstant for til sidst helt at 
ophøre i 1995. Efter 1948 har Odderba-
nen kørt med underskud, som blev dæk-
ket af stat og kommuner, men den kørte 
trods alt så godt, at den undgik at blive 
lukket som mange andre privatbaner, fx 
Hammelbanen. 

Efter 1990 gennemførte staten flere be-
sparelser på privatbanerne, og derfor blev 
Odderbanen hele tiden stillet over for 
økonomiske krav, der medførte nedskæ-
ringer. I 1990 skiftede Tranbjerg Station 
ligesom andre mellemstationer status til 
et posthus med jernbaneekspedition, og i 
2000 blev stationen som den sidste solgt, 
og derefter blev den indrettet til fysiotera-
pi. Posthuset flyttede til Favorit på Børup-
vej, som blev en postbutik. 

En væsentlig administrativ ændring 
skete i 2001, da privatbanerne overgik 
amterne, og derfor blev Odderbanen ef-
ter Kommunalreformen i 2007 en del af 
Midttrafik under region Midtjylland. Året 
efter blev Odderbanen lagt sammen med 
Lemvigbanen (VLTJ) i Midtjyske Jernba-
ner. Dermed ophørte Hads-Ning Herre-
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ders Jernbane med at eksistere efter 124 
års virksomhed. 

I perioden fra 1997 til 2008 blev banens 
spor fra Aarhus til Odder fornyet etapevis. 
På strækningen mellem Tranbjerg og Od-
der foregik det i 2008. I forbindelse med 
sporarbejdet nedlagde man de to trin-
brætter Havebyen, som var blevet anlagt i 
1971, og Gunnestrup. De blev erstattet af 
det nye trinbræt på Nørrevænget.

Omkring årtusindskiftet fremkom pla-
nerne om at sammenlægge Odderbanen 
med Grenåbanen, som DSB ejede. Imid-
lertid kunne de to parter ikke blive enige, 
og først i 2012 blev sammenlægningen 

Kilder: Ole Linå Jørgensen: Gennem Hads og Ning herreder i 
100 år. 1984. En egn – et spor gennem tiden. Ved HHJ´s 125 
års jubilæum. 2009

gennemført, da DSB overtog Odderbanen 
og etablerede Aarhus Nærbane. Den kørte 
indtil 2016, da forberedelserne til Letba-
nen begyndte. 

Og nu venter vi så på Letbanen. I skri-
vende stund er der igen opstået usikker-
hed om sikkerhedskørslerne på den tid-
ligere Odderbane, så det er usikkert, om 
den kommer i gang i januar. Men på et 
tidspunkt begynder den vel at køre, og 
togene begynder igen at standse ved Tran-
bjerg Station i 2018.

Odder - museumstog. Letbanen prøvekører ved Torvevænget - Foto Letbanen.

Revideret omdelingsplan for Tranbjerg Tidende

Kære læser og annoncør.
Efter vi offentliggjorde Tranbjerg Tidendes plan 
for deadlines 2018, har vi fået besked fra det fir-
ma, der omdeler bladet, at de har ændret i pri-
ser og vilkår. Ændringerne påvirker vores blad på 
følgende punkter:

•  Omdelingsdag ændres generelt fra fredag til  
onsdag (samme uge).

• Omdelingen af nr. 2 flyttes fra uge 12 til uge 11.
• Omdelingen af nr. 7 flyttes fra uge 47 til uge 48.

Du kan se de nye datoer på vores hjemmeside 
www.tranbjergtidende.dk under Deadlines.
Har du spørgsmål, så er du velkommen til at skri-
ve til bladet på stof@tranbjergtidende.dk

Venlig hilsen
Tranbjerg Tidende

tranbjerg
TIDENDE
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ed forbehold for udsolgte varer

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

71 990 990

www.adkteknik.dk

For en sikkerheds skyld

Sikring er ikke ensbetydende med alarm. 
Det kan også være låse på døre, sikring af 
vinduer, og ikke mindst lås på terrassedøren.

Har I allerede i dag en alarm, er den så 
koblet rigtigt op til familie, venner 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.

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

Hvor godt 
er dit hjem 
sikret ?

For en sikkerheds skyld

Vi kender 
ikke tyven ikke tyven 
- men hans - men hans 

adfærd!

ADK Teknik & Låse  ·  Axel Kiers Vej 18 M  ·  8270 Højbjerg
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Hudterapeut Malin Cota har  flyttet 
sin klinik fra Risskov til boligen i Tran-
bjerg og forkæler dig og din hud.

Af Stina Christiansen

or 13 år siden tog Malin kæresten 
med fra fødebyen Ribe til Aarhus 

for at læse til kosmetolog. I dag er kære-
sten blevet til hendes mand og far til hen-
des datter Sila på 20 måneder, og Malin 
er blevet hudterapeut med egen klinik i 
Tranbjerg. 

– Jeg blev kosmetolog, fordi jeg selv 
havde mange urenheder som teenager og 
har kæmpet rigtig meget med det. Men 
jeg ville ikke tage piller, som lægen fore-
slog mig på grund af bivirkningerne, så 
jeg prøvede at finde mine egne alternati-
ver. Jeg har prøvet et væld af forskellige 
ting, som jeg undersøgte, læste om og selv 
prøvede, fortæller Malin.

Hun begyndte så småt at lave sine egne 

cremer ud fra opskrifter, som hun fandt 
og forbedrede. 

Hudterapeut
Efter den 1-årige uddannelse som kosme-
tolog fik Malin først arbejde i Hedensted 
og siden flyttede hun tilbage til Aarhus og 
arbejdede som kosmetolog, mens hun ud-
dannede sig til hudterapeut. 

 – Kosmetologen arbejder udefra, mens 
terapeuten arbejder indefra med blandt 
andet kost og livsstil. Problemer med hu-
den kan også komme fra stress, kost eller 
noget hormonelt, siger Malin Cota. 

Efter at have arbejdet nogle år blandt 
andet som daglig leder af Hudplejeinsti-
tuttet, fik Malin lyst til at blive selvstæn-
dig og åbnede klinik i Tilst og senere i 
Risskov. 

Klinikken hed Skøn – Skønnere, og 
inde holdt både Malins klinik og én, der 
lavede øjenvipper. 

Da Sila meldte sin ankomst forrige 
år, lukkede Malin klinikken for at gå på 
 barsel og hellige sig sin datter. Planen var 
at åbne klinikken igen efter endt  barsel. 
Men under barslen byggede Malin og 
hendes mand hus på Obstruptoften.

– Egentlig skulle jeg åbne i Risskov 
igen, og lokalerne var der stadig. Men 
da vores hus stod færdigt, og jeg så dette 
rum, så kunne jeg se mulighederne.

Rummet skulle egentlig have været et 
træningsrum, men er nu i stedet der, hvor 
Malin tager imod kunderne alle hver-
dage fra 9 til 15 i klinikken med navnet 
Skønnere. 

Malin gør dig skønnere
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Egne produkter
- Da jeg kom tilbage fra barsel, ville jeg 
gerne have nogle økologiske produkter. 
Men også gerne nogle produkter, som gi-
ver resultater. Jeg tænkte, at det kunne 
være fedt, hvis jeg kunne skræddersy pro-
dukter til den hudtype, som jeg havde til 
behandling i stolen. Jeg tog derfor fat på 
nogle laboratorier og fortalte dem, hvor-
dan jeg gerne ville have cremerne til at 
være. De skulle kunne holde til, at der 
kommer andre ingredienser oven i, siger 
Malin. 

Så nu har hun sin egen serie med 
creme, rens, serum, maske og olie, som 
hun sælger i klinikken og tilpasser 100% 
til den enkelte kundes hud.

Malins filosofi er, at det skal være en-
kelt og nemt at have en velplejet hud. 

– Der er mange penge i det for produ-
centerne, så de vil sælge kunderne et helt 
arsenal af produkter. Mine kan gøre det 
samme som alle mulige produkter, fordi 

de rammer spot on og løser flere proble-
mer på én gang, siger Malin.

Når du lægger dig i stolen hos 
Skønnere, så får du en skræddersyet 
ansigtsbehandling.

– Mine behandlinger er opbygget på 
samme måde trin for trin. Men det er for-
skellige ingredienser og virkestoffer, som 
jeg bruger undervejs. Jeg ser på den en-
keltes hud og vælger derudfra.

Malin sørger også for, at oplevelsen er i 
orden og er et lille åndehul i hverdagen. 

– Helheden er i orden. Her er dæmpet 
lys og stille musik. Det er en time, man 
giver sig selv – en lille ferie fra hverdagen, 
siger Malin Cota. 
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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

Sylvester_Ann.indd   1 5/22/12   11:10 PMFYSIOTERAPI DER GØR GODT

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
Trailere udlejes • Flytning tilbydes

Mere plads for pengene!

tlf. 50 56 86 06
www.lumen.dk
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Bestil gratis salgsvurdering

Aarhusiansk
køberkartotek

Vi er 
lokalkendte

Tæt kontakt 
hele vejen

70 70 79 61

info@aarhusmaeglerne.dk

Emil Kessel Morten Eriksen Jonas Bojsen
Indehaver Indehaver Ejendomsmægler

Aarhus 
Mæglerne
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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

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

Kør ind og stol trygt på at

VI TA’R ORDENTLIG HÅND OM DIN BIL

AutoPartner – for en sikkerheds skyld

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

Solbjerg Biler
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N

Søndag den 19. november mødtes Tranbjerg Løber til deres sædvanlige søndags-
løbetur. Men der var dukket et nyt ”medlem” op. Borgmester Jacob Bundsgaard 
havde nemlig lagt søndags-turen til Tranbjerg.

Af Stina Christiansen

ormalt er Jacob Bundsgaard i løbe-
skoene 3 gange om ugen og løber 

til arbejde på rådhuset. En tur på 5 til 8 
kilometer. Men i valgperioden havde han 
 møder fra 7 om morgenen til 23 mere 
 eller mindre i 4 uger, så der havde ikke så 
meget tid til at få luftet løbeskoene.

En snak med byens borgere
Borgmesteren havde inviteret til dialog 
inden løbeturen, og det benyttede en lille 
fl ok Tranbjerg-borgere sig af. Der var også 
fl ere, som normalt ikke løber med løbe-
klubben, som benyttede lejligheden til at 
løbe med borgmesteren på en tur rundt i 

Tranbjerg via Tranbjerg Løbets 5 kilome-
ter rute.

I alt fi k han følgeskab af 50-60 løbe-
glade søndagsmotionister. 

Gav en vand
Tilbage i skolegården ved Tranbjergskolen 
afdeling Grønløkke gav Jacob Bundsgaard 
en tår vand, inden han hastede videre i sit 
travle valgprogram.

Han har gennem den seneste tid besøgt 
forskellige træningsfællesskaber rundt i 
Aarhus, og i den anledning havde Tran-
bjerg Løbers bestyrelse inviteret ham til at 
komme og løbe med. 

Søndagstur med borgmesteren
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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

•  Skøder  •  Testamenter
•  Skilsmisse  •  Ægtepagter
•  Erstatning  •  Arv/Dødsbo

MÅRSLET GRATIS RETSHJÆLP
mail@advokatkirstentolstrup.dk

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

Kom
 og

 kig…

Dyreinternatet
et besøg værd

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
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Tranbjerg - 86 29 49 49

	  

	  

Tranbjerg     
Køreskole 

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!	  
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Af Stina Christiansen

arhus Kommune har opsat bomme 
rundt om indfaldsstierne til Tran-

bjerg Sø for at undgå motortrafi k rundt 
om søen.

- Stien rundt om søen er beregnet til 
gående færdsel, og der har været meget 
trafi k rundt om søen både med biler og 
motorcykler. Det vil vi gerne stoppe, 
siger Gorm Halskov, Skov- og land-
skabsingeniør ved Grønne områder Aar-
hus Kommune.

Bommene er opsat i forbindelse med 
projekt ”Grønne udfl ugtsteder”, som sæt-
ter fokus på spændende natur og rekrea-
tivitet uden for Aarhus midtby. Du kan 
læse mere om projektet på:
www.aarhus.dk/udfl ugtssteder. 

Parkeringspladser 
Kommunen er i gang med at sørge for, at 
man alligevel kan parkere tæt ved søen, 

Bomme ved Østerby Mose

hvis man vil gå en tur rundt om den, bru-
ge hundeskoven eller låne bålhytten. 

- Vi er endnu ikke helt færdige med 
placeringen af nye p-pladser, men arbej-
der på, at der bliver en parkeringsplads 
ved indgangen til det gamle renseanlæg, 
siger Gorm Halsskov.

Shelterplanerne lever endnu
Østerby Mose er kendt af mange fi skere, 
som et godt fi skested, og mange af dem 
bruger mange timer omkring søen. Gorm 
Halsskov påpeger dog, at de gerne må fi -
ske i søen, men at man ikke må sove i telt 
derude.

Der er planer om at lave et stort shelter 
derude til foråret. Så bliver overnatning 
også en mulighed.

Du kan kigge på www.friluftslivaarhus.
dk, hvor i Aarhus kommune det er muligt 
at overnatte i naturen.

En af de nye bomme ved Østerby Mose.

Bommene skal forhindre motortrafi k rundt om søen.
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Tranbjergskolen er med i fi lmprojekt 
om ordblindhed i samarbejde med 
Stavanger Universitet. Elever med It-
rygsæk er med i undervisningsfi lm.

Tekst og foto: Anne Christine Kusk, 
Tranbjergskolen

ranbjergskolen havde for nylig besøg 
af et fi lmhold fra Lesecenter Stavan-

ger, Stavanger Universitet. De kom for at 
fi lme de elever på Tranbjergskolen, som 
bruger LæseSkriveTeknologi – i daglig tale 
en It-rygsæk – i undervisningen.

Elever får hjælp med en It-rygsæk
I 3.B står der matematik på skoleskemaet. 
Matematiklærer Jesper Backhausen står 

T

Tranbjergskolen med i fi lmprojekt

klar ved smartboardet og fortæller ele-
verne, hvad der er på programmet i dag. 
De skal løse geometriopgaver på matema-
tikportalen Skoledu.dk. Alle eleverne sid-
der derfor foran en bærbar computer. To 
børn i klassen har en særlig computer. De 
har nemlig en It-rygsæk, et værktøj, som 
hjælper ordblinde elever med at læse og 
skrive. It-rygsækken betyder blandt andet, 
at eleverne kan modtage undervisning i 
deres egen klasse frem for at få special-
undervisning. Derfor er læse/skrive tek-
nologi også et vigtigt værktøj i forhold 
til inklusion, og det vækker ikke særlig 
opmærksomhed blandt de øvrige elever i 
klassen, at to af børnene bruger en com-
puter i de fl este fag. Som en af klassekam-
meraterne i 3.B siger: ”Jamen, de laver jo 
bare det samme som alle os andre”.  

Eleverne løser matamatikopgaver, mens fi lmholdet optager.
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Språkløyper
Inklusion og tidlig indsats er to vigtige 
fokuspunkter i det norske projekt Språ-
kløyper, som Lesecenter Stavanger er i 
gang med. Forskellige små film, blandt 
andet den fra Tranbjergskolen, indgår i et 
undervisningsmateriale, som skal opkva-
lificere lærere, pædagoger og andre fag-
personer i forhold til at anvende digitale 
teknologier til læsning og skrivning i den 
norske grundskole. I Norge falder 30 % 
af en årgang fra på de videregående ud-
dannelser, og filmprojektet er et led i en 
landsdækkende indsats, der skal forsøge at 
vende den udvikling.

Filmoptagelser og interview
I 3.B er alle elever dybt koncentrerede om 
opgaverne ved computeren og lader sig 

ikke mærke med, at et filmhold går rundt 
i klassen og laver optagelser. Eleverne 
hjælper hinanden to og to, eller spørger 
Jesper, hvis der er noget, de er i tvivl om. 

Da timen er slut, lukker eleverne com-
puterne ned. De er klar til at holde fri-
kvarter. Filmfolkene er tilfredse, de har 
fået det, de skulle bruge, i kassen. 

Senere på dagen skal de besøge Tran-
bjergskolens udskolingsafdeling for at fil-
me to elever fra 7.A, som også bruger It-
rygsække i undervisningen. Der bliver og-
så tid til et video-interview med skolens 
to læsevejledere og med viceskoleleder 
Sannie Ilona Leth, inden nordmændene 
pakker filmgrejet ned for denne gang.

It-rygsækken hjælper elever med at læse og stave.
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Claus Jensen
Tømrermester

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

Alt indenfor tømrer- og snedkerarbejde
- ring for et godt tilbud

- den klarer vi!

Hasselager Auto ApS
Elmegårdsvej 11 
Tlf. 86 28 83 08

Service · Autoglas service · Skader ·  
Reparation og Fejlfinding · Klargøring til syn

Tilsluttet Centralforeningen  
af autoreparatører i Danmark

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

Tlf. 86 29 16 98  •  Mob. 20 33 06 84

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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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

Randersvej 106, Jeksen • 8362 Hørning

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

Åbningstid: mandag til torsdag 8.00-16.30
Fredag 8.00-13.00

www.hørn ingglas.dk
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Frisør
og Hudpleje
TlF. 86 29 43 00
Tranbjerg Hovedgade 68 • 8310 Tranbjerg

living

Mandag lukkeT Sara

MOTOR-DEPOTET A/S

Hasselager Allé 1
8260 Viby

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

MITSUBISHI
MOTORS

Skilt_lysenghallen:Layout 1  07/01/16  13:56  Side 1

Dahlgaard Haandvaerk ApS
Murerarbejde • Facaderenovering • Totalenterprise

Michael Dahlgaard
md@dahlgaardhaandvaerk.dk

Tlf. 23 31 37 01

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

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

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

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

T ranbjerg Fællesråd er i dialog med 
Letbanen omkring forholdene på 

Tranbjerg Station. Det drejer sig om en 
lovet begrønning af containerne med 
transformatorerne og udformningen af 
perronerne. Letbanen har i skrivende 
stund kun sænket den midterste perron, 
og det betyder, at al betjening ved drifts-
start skal ske fra denne. Da den har en 
meget smal adgangsvej, som faktisk i star-
ten kun er 60 cm bred, hvis man forlæn-
ger de stiplede sikkerhedslinjer, mener vi 
ikke, at den lever op til at være en sikker 
adgangsvej.  To personer kan i hvert fald 
ikke passere hinanden uden at komme for 
lidt tæt til sporet.

En anden ting er, at der mangler 
læskure. Ved Nørrevænget er der slet in-
gen, og på Tranbjerg Station står det 
gamle utidssvarende skur på en perron, 

Stationen og Letbanen

der ikke bruges. Perronen er desuden 
ujævn, eftersom den har været brugt til 
oplagsplads.

Hele området omkring perronerne vir-
ker desuden meget rodet.

Letbanen skiver bl. a. i et svar, at på 
selve Tranbjerg Station har Aarhus Kom-
mune et større opgraderingsprojekt på 
vej. Og derfor samarbejder vi med Aarhus 
Kommune om koordineringen af arbej-
derne. Derfor er det alene midterperro-
nen, der er tilgængelig fra driftsstart.

Tranbjerg  Fællesråd har svært ved at 
forstå, at det ikke er på plads ved drifts-
start, og agter at følge op på sagen. Vi dog 
også indrømme, at i skrivende stund ken-
der vi fortsat ikke datoen for driftsstart, 
men håber det bedste. 

Godt nytår!
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    Murermester

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

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.

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

TT01-2018.indb   30 14/12/17   15.28



| 31

• 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

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

• 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

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

Nørre Rengøringsservice
Vi tilbyder rengøring så som:
• Kontor  • Trappevask  • Privat

Slut-rengøring
når du skal fraflytte din bolig

Ring eller skriv efter tilbud
på 22 66 43 10 eller

norrevaenget113@gmail.com
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Kom i form til at løbe Royal Run med 
Kronprins Frederik i maj eller til 5 kilo-
meter i juni.

 maj inviterer Kronprins Frederik til 
Royal Run i anledning af sin 50 års 

fødselsdag. Tranbjerg Løbers løbeskole får 
dig i skoene og klar til en mile eller de 10 
kilometer.

Du træner langsomt op, så din krop, 
sener og muskler ikke bliver beskadiget, 
og løber sammen med andre i dit tempo 
tre gange om ugen i selskab med Tran-
bjerg Løbers trænere.

Løb med til Royal Run
Vores mål er, at du som løbeskoledeltager 
skal løbe Royal Runs 1,6 kilometer rute 
mandag den 21. maj.

Bliv Royal Runner med Tranbjerg Løber

Tranbjerg Løber køber 30 startnumre 
med T-shirts, som de første 30, som til-
melder sig løbeskolen kan blive de stolte 
bærere af.

Alle andre, som er tilmeldt løbeskolen 
inden den 1. marts, får et startnummer.

Tranbjergløbet
Når de kongelige er løbet hjem, er næ-

ste arrangement 5 km til Tranbjergløbet i 
juni. Afhængig af dine ambitioner kan du 
vælge mellem 2,5, 5, 7,5 og 10 km.

Plads til alle
Vores DGI-uddannede trænere deler alle 
ind i hold, så du løber med andre på sam-
me niveau. På de 12 til 20 uger, som sko-
len varer, kan du lære at løbe i omkring ½ 
time og for manges vedkommende om-
kring 5 kilometer. Der er 2-3 hjælpetræ-

I
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r o ya l  r u n n e r

Bliv Royal Runner med Tranbjerg Løber

nere på hvert hold.
Efter skolen forsætter du på ét af vores 

andre hold, hvor vi allerede er omkring 
100 løbere fordelt på 4 hold. Det er lige 
fra de allerhurtigste til et stille og roligt 
hold, hvor vi løber omkring 7.30 minut 
per kilometer.

Undervejs i forløbet kan du også del-
tage i foredrag om motivation, løbeteknik 
og vejrtrækning, og du er altid velkom-
men til at kontakte vores trænere for råd 
og vejledning.

Løbeskolen løber hver tirsdag og tors-
dag klokken 17.00 og søndag klokken 
9.30.

Alle medlemmer af løbeskolen få ad-
gang til en speciel Facebook gruppe kun 
for løbeskolen samt til den stor Tranbjerg 
Løber-Facebookgruppe. Alle træninger 
bliver slået op i Løbeskole-gruppen, hvor 
der også bliver udvekslet tips, gode råd og 
givet info om træningen.

Kom og vær med
Vi holder informationsmøde om løbesko-
len torsdag den 22. februar 2018 klokken 
19.00 på Tranbjergskolen afdeling Grøn-
løkke. Her kan du møde et par trænere, 
nogle af dem du kommer til at løbe med 
og tidligere deltagere på løbeskolen, som 
vil fortælle om deres erfaringer. 

Er du i tvivl, om du kan holde til det, 
anbefaler vi, at du allerede nu begynder 
at tage dig nogle gåture. Du skal kunne gå 
mindst 20 minutter i rask tempo, når Lø-
beskolen begynder.

Løber du allerede lidt selv, men træn-
ger til variation i træningen og nogen at 
løbe sammen med, så er du velkommen 
i vores løbeklub, hvor vi mødes tre gange 
om ugen.

Vil du være med?
Mød op torsdag den 1. marts klok-
ken 17.00 bag Grønløkkehallen ved 
fodboldbanerne.

Læs mere på www.tranbjerg-lober.dk 
eller find os på Facebook.
For 400 kroner, som løbeskolen koster, 
får du:

•   hele løbeskole-forløbet fra 1. marts og 
12-20 uger frem

•   startnummer til Royal Run 1,6 km 
den 21. maj

•   startnummer til Tranbjerg Løbet den 
14. juni

•   medlemskab af Tranbjerg Løber i et år
Tilmelding til Løbeskolen åbner den 1. fe-
bruar på Tranbjerg-loeber.dk
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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”

Tillid – Tryghed – Nærvær
Tlf. 86 29 12 43

Din lokale bedemand- og kvinde
i Tranbjerg

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

Søndag den 11. februar er der faste-
lavnsgudstjeneste for børn og voks-
ne i vores kirke. Fastelavn er oprinde-
lig en fest, hvor man skulle have det 
sjovt, inden den lange fastetid be-
gyndte. Det var der, hvor mennesker 
en sidste gang kunne fejre og have 
det sjovt – og så var det slut med det 
sjove, indtil påske.
I vores lutherske tradition holder vi 
ikke faste. Men til gengæld er det ef-
terhånden en tradition også i vores 
sogn, at holde fastelavn som en fest 
for børn. 

Derfor er der en familiegudstjeneste 
den 11. februar kl. 10.00. 
Efter gudstjenesten slår vi katten af 
tønden. 
Børn må gerne komme udklædte til 
gudstjenesten. 

Børn gratis. Voksne 25 kr.

Tilmelding på hjemmesiden, facebook 
eller igennem kirkekontoret:  
8629 5733/kontor@tranbjergkirke.dk.

FaSTElaVnSguDSTjEnESTE
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Torsdag d. 11. januar 
10.00 Musikandagt David Kessel

Søndag d. 14. januar 
10.00 Højmesse. David Kessel 
11.30 Dåbsgudstjeneste. David Kessel

Søndag d. 21. januar 
10.00 Højmesse. Anja Stokholm

Søndag d. 28. januar 
10.00 Højmesse. Anette Brøndum

Søndag d. 4. februar 
10.00 Højmesse. Anja Stokholm

Søndag d. 11. februar Fastelavn 
10.00  Fastelavns-familiegudstjeneste. 

David Kessel

Søndag d. 18. februar  
10.00 Højmesse. Anette Brøndum

Torsdag d. 22. februar  
17.00 Gud & spaghetti. Anja Stokholm

Søndag d. 25. februar  
10.00 Højmesse. David Kessel 

Søndag d. 4. marts 
10.00 Højmesse. Anja Stokholm

Søndag d. 11. marts 
10.00 Højmesse. Anette Brøndum

Torsdag d. 15. marts 
17.00 Gud & spaghetti. Anette Brøndum

Søndag d. 18. marts 
10.00 Højmesse. Anja Stokholm

Søndag den 25. marts Palmesøndag 
10.00 Højmesse. David Kessel  
11.30 Dåbsgudstjeneste. David Kessel

Gudstjenester
Plejehjemsgudstjenester

Onsdag d. 24. januar
Lokalcenter Tranbjerg kl. 14.00
Anja Stokholm

Onsdag d. 14. februar
Århus Friplejehjem kl. 10.30
Anette Brøndum

Onsdag d. 28. februar
Lokalcenter Tranbjerg kl. 14.00
Anette Brøndum

BØRN I KIRKEN

Gud og Spaghetti
Torsdag d. 22. februar kl. 17.00 
ved anja Stokholm

Torsdag den 15. marts kl. 17.00 
ved anette Brøndum

En let børnegudstjeneste for alle san-
ser, med fortælling, sang og leg. 
Gudstjenesten varer ca. ½ time, hvor-
efter der er fællesspisning i Sognegår-
den. 

Spring madlavningen over og tag bør-
nene med i kirke! 

Børn gratis. Voksne: 30 kr. 

Tilmelding på hjemmesiden 
eller tlf.: 86 29 57 33 

senest onsdagen før. 

2 • KIRKE OG SOGN2  KIRKE OG SOGN

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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Mange af os kender sikkert til det pro-
jekt, som den mand tumler med – at 
finde ud af, hvad der er meningen med 
vores liv. Vi tumler med spørgsmålet 
om, hvad der er historien om netop 
mig? Vi famler os måske frem og prøver 
at kigge dybt indad. Nogle gange finder 
vi noget, vi kan lide – andre gange ikke. 
Vi gør vores bedste for at skabe en hi-
storie om os selv, som er værd at vise 
frem – eller som det i det mindste bare 
er til at leve med. Og følger vi med på 
de sociale medier, kan man nemt få den 
tanke, at det perfekte liv er noget, de 
andre lever. Det er trods alt sjældent, 
at vi får et indblik i hinandens historier 
om alt det, der ikke lykkes – historierne 
om det, vi ikke har styr på. Er det mon 
de sociale mediers bagside: at de for-
stærker vores oplevelse af at stå alene 
med den store (og umulige) opgave det 
er selv at skulle skabe historien om det 
gode liv?

Kristendommen forkynder os det glæ-
delige budskab om, at det hænger 
anderledes sammen med vores tilvæ-
relse. At den egentlige og væsentligste 
historie om os – den skaber vi ikke ale-
ne. Den får vi tilsagt. Den er så at sige 
allerede skabt. I evangeliet hører vi, at 
vores liv på forhånd har værdi og me-
ning. Vi hører, at der står en god magt 
bag vores tilværelse, og at vi hver især 
er skabt i Guds billede og er en del af 
hans historie, så uanset hvor mange hi-
storier vi selv og vores omverden gerne 
vil se os i – så er den væsentligste og 
mest betydningsfulde historie om os al-
lerede fortalt.

Ideen om det perfekte liv fylder en del 
for de fleste af os. Men jagten på det 
perfekte kan være opslidende. Kristen-
dommen forkynder os imidlertid, at det 
perfekte og fejlfrie liv slet ikke er op-
nåeligt – det er essensen af den bibel-
ske syndefaldsberetning. 

Sådan er det pudsigt, at den synde-
faldsberetning, som vi som moderne 
og frigjorte individer er tilbøjelig til at 
være skeptiske overfor, den alligevel 
kan tale befriende ord ind i vores liv. 
For den fortæller mig jo de befriende 
ord om, at når jeg fejler og ikke slår til, 
så er det ikke kun fordi jeg er mig, men 
fordi jeg er menneske, og at det hører 
med til det at være menneske, at tilvæ-
relsen ikke er perfekt. 

Vi kalder det kristne budskab for et glæ-
deligt budskab, og måske er der virkelig 
noget om snakken. Måske det kristne 
budskab kan fylde os med frimodighed 
og livsmod ved at fortælle en anderle-
des historie om os – og måske dermed 
også give os overskud til, at vi kan rette 
vores opmærksomhed mod hinandens 
historier mere end på vores egne.

4 • KIRKE OG SOGN

PRÆSTENS RUBRIK

Tilbage i  2013 blev vores daværen-
de statsminister Helle Thorning 

Smidth med ét kendt langt ud over lan-
dets grænser. Det gjorde hun – ikke for 
den politik hun førte – men fordi et bil-
lede af hende gik hele verden rundt. En 
fotograf havde taget et billede af Helle 
Thorning Smidth, der til en mindehøjti-
delighed for Nelson Mandela tager en 
såkaldt selfie af sig selv sammen med 
den amerikanske præsident Barack 
Obama. Dengang var det anledning til 
at fotografens billede af Helle Thorning 
gik verden rundt. 

I dag flyder de sociale medier over med 
selfies. Vi foreviger os selv i alle mulige 
forskellige situationer, som kan være 
med til at fortælle den historie om os, 
som vi gerne vil se os selv i. Der er ikke 
længere noget spektakulært ved at tage 
en selfie – det sker hele tiden. Man går 
på strøget i Århus eller står i toppen af 
Eiffeltårnet i Paris, og der trykkes på 
telefonernes kameraknapper – og på 
de knapper, der kan udviske rynker el-

ler lægger skønhedsslør over billeder, 
og et par sekunder efter er billederne 
på de sociale medier, og en historie er 
skabt.

Måske siger også selfie-billedet noget 
om, at det hører med til det at være 
menneske, at vi har brug for at se os 
selv, som en del af en bestemt historie 
– og også har brug for at få fortalt histo-
rien om os selv. Sådan er det i dag, og 
sådan har det vel været siden tidernes 
begyndelse – også før selfie-billedets 
tid.

Og hvad er så historien om os? Ja det 
bruger de fleste af os vel det meste af 
et liv på at finde ud af. Vores kirkemi-
nister Mette Bock fortæller et sted om 
engang, da hun selv og hendes mand 
møder en mand, som står midt i en stor 
livskrise. Rammerne om mandens liv 
er gået itu. Hans familie er gået i op-
løsning, og han har mistet sit arbejde. 
Alt det, han før har spejlet sig i, er væk. 
Men manden holder fast i, at det er op 
til ham selv at skabe en ny lys fremtid. 
”Jeg skal bare lige vente og finde ud 
af, hvad der er meningen med mit liv, 
så skal jeg nok komme videre,” siger 
manden. Mette Bock fortæller, at hen-
des egen mand dertil tørt svarer: ”Det 
bliver nok en lang ventetid.”    

Historien om os

Af Anja Stokholm
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Sognekalender

Tirsdag den 9. januar
9.30 og 10.15 Opstart af Babysalmesang

Onsdag d. 10. januar
13.30 Basargruppen
16.15 Opstart af Toddlersalmesang 

Onsdag d. 17. januar
16.15 Toddlersalmesang 

Torsdag den 18. januar
15.30 Opstart af Spirekor

Onsdag d. 24. januar
14.00 Basargruppen
16.15 Toddlersalmesang 
19.00 Menighedsrådsmøde

Torsdag d. 25. januar
19.00 Nytårskoncert

Tirsdag d. 30. januar 
13.45 Opstart af Minikonfirmander  
(3.a og 3.b)

Onsdag d. 31. januar
16.15 Toddlersalmesang 

Onsdag d. 7. februar
14.00 Onsdagsforum
16.15 Toddlersalmesang 

Onsdag d. 14. februar
14.00 Basargruppen
16.15 Toddlersalmesang 

Onsdag d. 21. februar
kl. 16.15 Toddlersalmesang 
kl. 19.00 Menighedsrådsmøde

Fredag d. 23. februar
David og Goliat for børn

Onsdag den 28. februar
14.00 Basargruppen
16.15 Toddlersalmesang 

Onsdag d. 7. marts
14.00 Onsdagsforum
16.15 Toddlersalmesang

Søndag den 11. marts 
11.00  Indsamling til Folkekirkens Nød-

hjælp

Tirsdag den 13. marts
17.00 Årstidscafe

Onsdag den 14. marts
14.00 Onsdagsforum
16.15 Toddlersalmesang

lørdag den 17. marts
Studiedage

Onsdag den 21. marts 
14.00 Onsdagsforum
16.15 Toddlersalmesang

Basaren i Tranbjerg  
Sognegård
Lørdag den 4. november havde vi igen 
basar i Tranbjerg Sognegård. 
Vi havde et særdeles vellykket resultat, 
54.328 kr., som er næsten 5.000 kr. mere 
end sidste år. Pengene er ubeskåret 
sendt til Folkekirkens Nødhjælp, øre-
mærket forældreløse børn i Malawi.
En stor tak til alle, der har medvirket 
ved basaren, til de handlende, der har 
støttet basaren, og til Lions Club i Kolt 
Hasselager. Også en stor tak til alle Jer, 
der har besøgt basaren og medvirket til 
det fine resultat.  Grethe Gylling
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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

7. februar kl. 14.00

niels Ole Frederiksen

„Født i Horsens Tugthus – 
Danmarks mest afgrænsede 
kirkesogn”

Niels Ole Frederiksen er født og opvok-
set i Danmarks vel nok mest afgrænse-
de kirkesogn – nemlig Horsens Stats-
fængsel. Hans far var ikke indsat, men 
ansat. Han blev døbt i det afgrænsede 
sogns egen kirke – Fængselskirken.
Foredraget kommer med nogle glimt 
fra tiden efter krigen og halvtredsernes 
Danmark og med nogle af de fanger, 
som foredragsholderen som barn kom 
i kontakt med. Også en beretning om 
udbryderkongen Carl August Lorent-
zen.

7. marts kl. 14.00

„Matador i ord og toner – 
et koncertforedrag”

Helle og Dynes Skovkjær

Musikken, der indgår i Matador, er et 
relativt uudforsket område, som Toner 
af Guld med stor entusiasme har kastet 
sig over. Tidens toner med Marguerite 
Viby, Leo Mathiesen, Lulu Ziegler og Ib 
Schønberg understreger stemninger af 
glæde, vemod, munterhed og drama. 
Det samme gør Rødes bryllups-optræ-
den, de tyske soldaters traurige lieder 
samt indslag på Post gaarden af finkultu-
rel karakter. Numrene bindes sammen 
af små fortællinger om TV-succesen, 
musikken og perioden, og de integre-
rede fællessange afrundes på festlig vis 
af Konsulinde Holms sølvbryllupspoesi 
på ”Sølvstænk i det gyldne hår”.
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flyttede til Aarhus i 2003. På min mors 
side af familien er man fra Aarhus, og 
jeg har derfor besøgt byen som barn. 
Her besøgte jeg min morfar, og har 
gode minder fra byen.
Jeg har læst tysk og teologi på bache-
lorniveau, og det er blandt andet der-
fra, at jeg fik interessen for kirkelivet 
her i byen.
Gennem det sidste års tid, har jeg haft 
vikartimer i Søndre Provsti. Derudover 
har jeg været frivillig i forskellige kirke-
lige sammenhænge. Jeg færdes derfor 
helt naturligt i kirken, med dets tradi-
tioner.
Fritiden bruger jeg på at gå på Aros, 
Moesgaard Museum eller Den Gamle 
By. Jeg elsker livemusik og kan lide god 
mad i gode venners lag.
De kristne grundværdier er også mine 
grundværdier. Jeg betragter det som et 
solidt fundament at bygge min tilvæ-
relse på. Det vil også være de værdier, 
jeg vil bygge mit fremtidige virke som 
kirketjener på.
Jeg ser frem til samarbejdet med kolle-
gerne og til at møde jer alle i menighe-
den, med venlighed, humor og et åbent 
sind. 

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 minikon-
firmander. Vi mødes i kirken og Sog-
negården 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 i Tranbjerg Kirke og 
 
Kirke- og Kulturmedarbejder, 
Gitte Ranfelt Laugesen

Indsamling til  
Kirkens Korshær
Sidste søndag i november var vi med til 
landsindsamlingen til Kirkens Korshær. 
Vores samlede resultat var på 19.674,50 
kr.
En stor tak til alle frivillige, der hjalp, så 
vi fik et flot resultat!
En særlig tak til eleverne fra Testrup 
Højskole, der samlede 8.507 kr. ind!
Grethe Gylling, Lene Risør,  
David Kessel

www.tranbjergkirke.dk
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Omlægning af  
kirketjenerfunktionen

Menighedsrådet har i 2017 drøftet, 
hvordan vi skal udmønte den samlede 
kirketjenerfunktion ved Tranbjerg Kir-
ke. Baggrunden var, at kirketjenerne 
gennem længere tid havde oplevet, at 
den normerede tid, i alt 57 timer / uge, 
ikke svarede til omfanget af deres ar-
bejdsopgaver. 

Kirketjeneropgaverne er  derfor blevet 
analyseret og drøftet, og Menighedsrå-
det har herefter besluttet at samarbejde 
med et eksternt firma ift. ugentlige ren-
gøringsopgaver i Sognegården, denne 
ordning træder i kraft 1. januar 2018. 

Menighedsrådet har desuden beslut-
tet, at vi også fremover skal have to 
kirketjenere, og at den samlede nor-
mering fra 1. januar 2018 er 46 timer / 
uge. De skal begge to kunne løse alle 
kirketjeneropgaverne – både i kirken 
og i Sognegården, hvor det tidligere var 
opdelt, så den ene kirketjener varetog 
de kirkelige handlinger og den anden 
udelukkende havde fokus i Sognegår-
den. Vi opnår hermed driftsikkerhed 
ift. rengøringsopgaverne og et større 
samarbejde og fleksibilitet mellem kir-
ketjenerne.

Med udgangen af december skal vi der-
for sige farvel til Ida Gadving, som har 
været en værdsat vikar i Sognegården i 
det meste af 2017 under Marian Holms 
fravær. Marian er fratrådt sin stilling 
den 30. november 2017.

Jette Siggaard
Kontaktperson.

ny kirketjener

Menighedsrådet har ansat Erik Borrits i 
stillingen som kirketjener 20 timer om 
ugen ved Tranbjerg Kirke. Erik tiltræden 
stillingen den 1. januar 2018. Erik har i 
2017 været afløser for kirketjener Ole 
Fenger og er derfor allerede et kendt 
ansigt i Tranbjerg Kirke. 

I ansættelsesudvalget var der enighed 
om, at Erik var det bedste valg blandt 
ansøgerne til stillingen. Vi kender Erik 
som en meget kompetent og altid ven-
lig og imødekommende person. 

Vi glæder os til samarbejdet og byder 
Erik velkommen til Tranbjerg Kirke. 

Erik er blevet opfordret til også selv at 
præsentere sig i Kirkebladet.

Jette Siggaard
Kontaktperson.

Mit navn er Erik Borrits. Jeg er 37 år 
gammel og er bosiddende i Højbjerg 
i Aarhus. Jeg er den nye kirketjener i 
Tranbjerg Kirke fra januar 2018.
Jeg er født og opvokset på Lolland og 
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En særlig tak til eleverne fra Testrup 
Højskole, der samlede 8.507 kr. ind!
Grethe Gylling, Lene Risør,  
David Kessel

www.tranbjergkirke.dk
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Omlægning af  
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Krokus i plænen

I løbet af de tidlige måneder 2018 vil 
1.000 krokusser lyse op i kirkens græs-
plæne ud mod lyskrydset Landevejen / 
Torve Allé.

Tranbjerg Tidende har velvilligt bidra-
get til indkøb af de mange krokusløg, 
der i løbet af november er lagt i jorden 
omkring de store træer af kirkens egne 
gartnere. 

Sammen med Tidende håber Menig-
hedsrådet, at alle forbipasserende – til 
fods, på cykel eller i bil – vil glæde sig 
over det farverige skue, når blomstrin-
gen sætter i gang i februar / marts.

Ideen til at lægge krokusløg i plænen er 
helt ærligt tyvstjålet (af undertegnede) 
fra Rådhusparken, hvor vi århusianerne 
i årevis har kunnet glæde os over de 
smukke blomster, der fylder parken ud 
mod Frederiks Allé. 

Vel vidende, at kommunen ikke har 
ressourcer til at gøre det samme i f.eks. 
Tranbjerg, tog undertegnede tidligt på 
året kontakt til Tranbjerg Tidende, der 
så positivt på initiativet og bevilgede et 
beløb til indkøb af løgene. Men retfær-
digvis skal siges, at kommunens ansvar-
lige på området har ydet faglig bistand 
med hensyn til farvesammensætning, 
tæthed og form m.v. Også det er vi na-
turligvis glade for.

Jeg forventer, at vi i Menighedsrådet 
fortsat kan finde midler til at udvide 
den blomstrende plæne. Måske vil an-
dre også medsponsorere og dermed 
være med til at sætte et blomstrende 
præg på Tranbjerg?

Birgitte Pedersen
Formand for Menighedsrådet

Tranbjergkoret

Er du glad for at synge, så benyt dig af 
dette tilbud.

Koret starter forårssæsonen tirsdag den 
16. januar.

Koret øver hver tirsdag kl. 19.30-21.30 i 
Tranbjerg Kirkes Sognegård.
Vi er et kor, der synger et blandet re-
pertoire.
Klassisk og rytmisk.

Vi vil gerne være flere og søger nye san-
gere på alle stemmer, sopran, alt, tenor 
og bas.

Har du interesse i at synge i kor, er du 
velkommen til at prøve, om det er no-
get for dig.

Forårssæsonen byder på et varieret re-
pertoire,

Men kom selv og stift bekendtskab 
med koret.

Har du spørgsmål, er du velkommen til 
at kontakte 
Frode nielsen, tlf. 21 63 95 42
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Dåbsklude  
– en ny tradition

Den 16. november indviede vi helt of-
ficielt det nye ”dåbstræ” ved en guds-
tjeneste, hvortil de børn, der er døbte 
i Tranbjerg Kirke i 2016, var inviteret. Se 
omtale andetsteds på kirkesiderne.

Endnu en ny tradition omkring dåben 
vil se dagens lys, når 2017 bliver til 2018. 
Fra 1. januar bringer vi nogle fine og 
bløde, strikkede dåbsklude i anvendel-
se, hver gang et barn bliver døbt. Og når 
præsten har tørret det lille barnehoved 
med dåbskluden, modtager forældrene 
kluden som et minde om dåbsdagen.

Ideen med dåbsklude stammer fra 
sogne- og hospicepræst på Djursland, 
Ann Maj Lorenzen, der har udviklet en 
række forskellige strikkeopskrifter med 
kristne symboler, f.eks. kors, døbefont 
og kirke – se venligst billederne. Ann 
Maj Lorenzen har stillet opskrifterne til 
rådighed for andre kirker mod en min-
dre betaling, og i skrivende stund har 
over 50 kirkesogne taget ideen til sig, 
heriblandt altså Tranbjerg Kirke.

I Tranbjerg har vi op mod 80 barnedåb 
om året, men det er en handling, man 
aldrig bliver mæt af at opleve. Det er en 
nærmest fascinerende og intens ople-
velse for ikke bare barnets forældre og 
familie, men for alle de tilstedeværende 
kirkegængere. 

Vi håber i Menighedsrådet, at foræl-
drene og senere barnet vil værdsætte 
denne lille symbolske mindegave.

Birgitte Pedersen
Formand for Menighedsrådet

Strikkere søges til  
dåbsklude

Som omtalt andetsteds på kirkesiderne 
indfører vi i Tranbjerg Kirke fra 1. januar 
2018 strikkede dåbsklude. 

De første motiver (se venligst billede) 
er strikket af en flittig strikker, Annie 
Skytte, der gerne fortsætter med at 
strikke. 

Men der er også plads til andre interes-
serede strikkere. 

Menighedsrådet har allerede modta-
get positiv tilkendegivelse fra endnu 
en strikker, men søger derudover også 
endnu et par stykker, der elsker at 
håndtere strikkepinde og frembringe 
de smukke motiver. Menighedsrådet 
betaler naturligvis garnet.

Har du tid og lyst, da venligst giv under-
tegnede et kald, evt. skriv en E-mail.

Birgitte Pedersen
Formand for Menighedsrådet
birgitte@tranbjergkirke.dk
Mobil 4124 5506
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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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Skærtorsdag 
Traditionen tro bliver der også i år holdt 
skærtorsdagsgudstjeneste med efterføl-
gende fællesspisning i Sognegården.

Gudstjenesten Skærtorsdag den 29. 
marts begynder kl. 17.00.

Efter gudstjenesten spiser vi en tradi-
tionel påskemiddag sammen i Sogne-
gården.

Pris: 100 kr. for voksne – gratis for 
børn.

Drikkevarer kan købes.  

Tilmelding til middagen: 

www.tranbjergkirke.dk eller  

tlf.: 86 29 57 33 Kirkekontoret senest 

onsdag d. 21. marts.

langfredag
langfredag, den 30. marts kl. 10.00 
holder vi en liturgisk musikgudstje-
neste, hvor Jesu lidelse og død står i 
centrum og bliver udfoldet i tekster, 
musik og salmer.

Musikandagter
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:
25. januar
8. februar
22. februar
8. marts
22. marts
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Efter gudstjenesten spiser vi en tradi-
tionel påskemiddag sammen i Sogne-
gården.

Pris: 100 kr. for voksne – gratis for 
børn.

Drikkevarer kan købes.  

Tilmelding til middagen: 

www.tranbjergkirke.dk eller  

tlf.: 86 29 57 33 Kirkekontoret senest 

onsdag d. 21. marts.

langfredag
langfredag, den 30. marts kl. 10.00 
holder vi en liturgisk musikgudstje-
neste, hvor Jesu lidelse og død står i 
centrum og bliver udfoldet i tekster, 
musik og salmer.

Musikandagter
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:
25. januar
8. februar
22. februar
8. marts
22. marts
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Søndag den 11. marts 2018 deltager Tran-
bjerg Sogn i Folkekirkens nødhjælps år-
lige husstandsindsamling. Vi håber at få 
så mange frivillige ud at banke på dørene, 
at alle sognets borgere får mulighed for at 
give mennesker i nød en håndsrækning.

Det kan være svært at rumme, at verden 
er ved at koge over af klimaforandrin-
ger, krig, uretfærdighed og katastrofer. 
Man får mest lyst til at lukke øjnene for 
grusomhederne, men det handler jo 
om mennesker!
Heldigvis kan vi mennesker stadig 
hjælpe hinanden på tværs af grænser. 
Du har mulighed for at omsætte næ-
stekærlighed til konkret handling ved 
at gå en rute søndag den 11. marts, når 
Folkekirkens Nødhjælp holder hus-
standsindsamling.

nye måder at yde hjælp til selvhjælp
Folkekirkens Nødhjælp har netop sat et 
pilotprojekt i gang, hvor udvalgte flygt-
ninge, flest kvinder, i Kakumalejren i 
Kenya lærer at opdrætte fårekyllin-
ger. Insekter er ekstremt næringsrige, 
nemme at avle og mindre ressource-
krævende end kødproduktion. Fåre-

kyllingerne skal avles i store bokse og 
males til insektmel, der kan bruges til 
bl.a. næringsrige kiks.
Et andet projekt i Kakumalejren lærer 
flygtningene at dyrke køkkenhaver på 
højkant. Forskellige grøntsager spirer 
lag på lag inde i store sække med hul-
ler i og vokser så ud af hullerne i flere 
niveauer. Dyrkningsmetoden kræver 
meget mindre vand end almindelige 
køkkenhaver, og samtidig kan man fire-
doble sin høst. Det giver nærende mad 
til både at spise og sælge af.
I alle Folkekirkens Nødhjælps projek-
ter gælder princippet „Hjælp til selv-
hjælp”.
Derfor vil vi i Tranbjerg gerne være 
med til at hjælpe, og normalt har vi en 
meget hyggelig dag. Vi starter i Sogne-
gården kl. 11, lige efter gudstjenesten. 
Her serverer vi kaffe / te / saft + brød 
med hjemmelavet marmelade, medens 
ruterne deles ud.
Ved hjemkomsten er der varme pølser 
med brød,  varm kakao og hjemmebagt 
kage, medens det indsamlede beløb 
tælles op.
Der er brug for voksne, konfirmander, 
minikonfirmander med en voksen, og 
til småbørnsfamilier kan vi til byde en 
DVD med Sigurd Barret.

Tilmelding på e-mail til 
grethegylling@mail.dk                                                                                                     
På tlf. til kirkekontoret: 86 29 57 33

HjÆlP MEDMEnnESKER I nØD

©
 M

ik
ke

l Ø
st

er
ga

ar
d

©
 M

at
h

ild
e 

B
er

g 
U

tz
o

n
©

 M
at

h
ild

e 
B

er
g 

U
tz

o
n

©
 H

an
s 

B
ac

h

14 • KIRKE OG SOGN

Kreativt hjørne

I Tranbjerg Kirke har vi indført krea-
hjørne for børn i forbindelse med Gud 
& Spaghetti. 

Her kan børnene efter en børnevenlig 
gudstjeneste og en god gang aftens-
mad få lov at udfolde sig kreativt, når 
vi har lavet fx krympeplastfigurer, glit-
terfisk og dekoreret lysestager med sil-
kepapir. 

Imens kan forældrene læne sig tilbage 
og spise i ro og mag, inden vi runder 
aftenen af med en godnatsang. 

Næste gang vi har Gud & Spaghetti er 
den 22. februar kl. 17. 

Tilmelding via hjemmesiden eller til 
Gitte på kontor@tranbjergkirke.dk 
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Børn synger – også i kirken. Derfor ind-
byder vi alle børn til salmesang i kirken 
hver onsdag eftermiddag. Vi synger sal-
mer og sanglege med fagter og rekvisit-
ter, tænder lys, danser og bevæger os 
rundt i det smukke kirkerum. 

Toddlersalmesang er efterfølgeren til 
babysalmesang og henvender sig til alle 
børn og naturligvis forældre, bedste-
forældre og alle, som kan lide at synge 
sammen med børn. 

Vi slutter af med frugt og saftevand.

Onsdage 16.15–17.00

Første gang efter nytår er 10. januar.

Ingen tilmelding – alle er velkomne.

Kirke- og kulturmedarbejder

Gitte Ranfelt Laugesen
girl@km.dk eller 86 29 57 33

Toddlersalmesang
– fortsættelsen til babysalmesang

For 1–5 årige sammen med  
deres voksne

Indvielse for dåbstræ
Den 16. november var en særlig dag i 
Tranbjerg Kirke. Der havde vi nemlig 
indvielse for vores nye dåbstræ, hvor 
alle børn, der er blevet døbt i Tranbjerg 
Kirke i 2017 og deres forældre og sø-
skende var inviterede til at komme og 
være med til indvielsen. 
Vores præst, Anja Stokholm, holdt en 
kravlegudstjeneste helt på børnenes 
præmisser, og bagefter var der kaffe, 
vand, kiks og frugt til alle. Her kunne 
alle udfylde et lille hjerte med barnets 
navn og dåbsdato, som kom op at hæn-
ge på dåbstræet. Fremover, og når bar-
net bliver større, vil man sammen med 
barnet kunne finde sit helt eget dåbs-
minde i form af hjertet på træet hver 
gang, man besøger Tranbjerg Kirke. 

Vi er meget glade for det nye tiltag, og 
glæder os til at se det i brug ved de 
kommende dåb i Tranbjerg Kirke. 

Gitte Ranfelt Laugesen, 
Kirke- og Kulturmedarbejder

ÅRSTIDSCafé

Fællesskab og 
hygge

er overskriften på vores Årstids-
Café.

Hvis du har lyst til at komme lidt ud 
og være sammen med andre over 
et måltid, så er Tranbjerg Kirkes 
ÅrstidsCafé måske noget for dig.

Vi mødes tirsdag den 13. marts 
kl. 17.00.

Aftenen begynder i kirken med 
lystænding og aftensang, hvorefter 
vi går i Sognegården og sammen 
gør klar til et fælles aftensmåltid.

Maden bliver leveret udefra. Pris 
100 kr. ekskl. drikkevarer, som kan 
medbringes eller købes.

Vi får besøg af Gitte Ranfelt Lauge-
sen, som er kirke- og kulturmed-
arbejder ved Tranbjerg Kirke. Hun 
vil fortælle om sine mangeartede 
arbejdsopgaver.

Tranbjerg Kirkes ÅrstidsCafé hen-
vender sig til alle aldersgrupper, 
enlige som par – vi håber på at se 
jer!

Tilmelding senest 6. marts til
ulla astrup
86 29 58 97
u.k.astrup@webspeed.dk

TT01-2018.indb   50 14/12/17   15.28



Børn synger – også i kirken. Derfor ind-
byder vi alle børn til salmesang i kirken 
hver onsdag eftermiddag. Vi synger sal-
mer og sanglege med fagter og rekvisit-
ter, tænder lys, danser og bevæger os 
rundt i det smukke kirkerum. 

Toddlersalmesang er efterfølgeren til 
babysalmesang og henvender sig til alle 
børn og naturligvis forældre, bedste-
forældre og alle, som kan lide at synge 
sammen med børn. 

Vi slutter af med frugt og saftevand.

Onsdage 16.15–17.00

Første gang efter nytår er 10. januar.

Ingen tilmelding – alle er velkomne.

Kirke- og kulturmedarbejder

Gitte Ranfelt Laugesen
girl@km.dk eller 86 29 57 33

Toddlersalmesang
– fortsættelsen til babysalmesang

For 1–5 årige sammen med  
deres voksne

Indvielse for dåbstræ
Den 16. november var en særlig dag i 
Tranbjerg Kirke. Der havde vi nemlig 
indvielse for vores nye dåbstræ, hvor 
alle børn, der er blevet døbt i Tranbjerg 
Kirke i 2017 og deres forældre og sø-
skende var inviterede til at komme og 
være med til indvielsen. 
Vores præst, Anja Stokholm, holdt en 
kravlegudstjeneste helt på børnenes 
præmisser, og bagefter var der kaffe, 
vand, kiks og frugt til alle. Her kunne 
alle udfylde et lille hjerte med barnets 
navn og dåbsdato, som kom op at hæn-
ge på dåbstræet. Fremover, og når bar-
net bliver større, vil man sammen med 
barnet kunne finde sit helt eget dåbs-
minde i form af hjertet på træet hver 
gang, man besøger Tranbjerg Kirke. 

Vi er meget glade for det nye tiltag, og 
glæder os til at se det i brug ved de 
kommende dåb i Tranbjerg Kirke. 

Gitte Ranfelt Laugesen, 
Kirke- og Kulturmedarbejder

ÅRSTIDSCafé

Fællesskab og 
hygge

er overskriften på vores Årstids-
Café.

Hvis du har lyst til at komme lidt ud 
og være sammen med andre over 
et måltid, så er Tranbjerg Kirkes 
ÅrstidsCafé måske noget for dig.

Vi mødes tirsdag den 13. marts 
kl. 17.00.

Aftenen begynder i kirken med 
lystænding og aftensang, hvorefter 
vi går i Sognegården og sammen 
gør klar til et fælles aftensmåltid.

Maden bliver leveret udefra. Pris 
100 kr. ekskl. drikkevarer, som kan 
medbringes eller købes.

Vi får besøg af Gitte Ranfelt Lauge-
sen, som er kirke- og kulturmed-
arbejder ved Tranbjerg Kirke. Hun 
vil fortælle om sine mangeartede 
arbejdsopgaver.

Tranbjerg Kirkes ÅrstidsCafé hen-
vender sig til alle aldersgrupper, 
enlige som par – vi håber på at se 
jer!

Tilmelding senest 6. marts til
ulla astrup
86 29 58 97
u.k.astrup@webspeed.dk

TT01-2018.indb   51 14/12/17   15.28



19KIRKE OG SOGN •

Studiedagene afholdes lør-
dage på skift i Tiset, astrup, 
Mårslet og Tranbjerg sogne.

alle er velkomne til at del-
tage, og der kræves ikke 
særlige forudsætninger for at 
være med.

Prisen er 25 kr. for et fore-
drag eller 75 kr., hvis man 
deltager alle 4 gange.  
Betaling finder sted, når man 
møder op. I prisen er inklu-
deret formiddagskaffe.

Se omtale af de enkelte dage 
på de næste sider.

KIRKENS 
STUDIEDAGE

2018

TISET

MÅRSlET

aSTRuP

TRanBjERg

Menneske  
i verden
– den kristne 
grundfortælling  
og dens betydning  
i dag

18 • KIRKE OG SOGN

Shop -Amok
Genbrugs børnetøj 0-12 år

I Shop-Amok finder du det fine tøj til alle 
formål til en pris, der gør det både billigt og 

sjovt at blive klædt fint på.

Husk at Shop-Amok ikke tager imod 
 kreditkort.

Butikken har åbent hver mandag fra  
kl. 15–17 i Sognegårdens kælder.

Indang via stien bag Kvickly.

Med venlig hilsen og på gensyn

Seniorpigerne
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Anette Ejsing, præst

når ensomhed giver 
kamp til stregen

Mårslet Sognehus,
Obstrupvej 4a, 8320 Mårslet
24. februar 2018 kl. 9.30-12.00

Ensomhed oplever vi på to niveauer. 
På overfladen og i dybden. De fleste 
oplever den på overfladen som et al-
mindeligt ubehag ved at være alene, 
når man hellere ville være sammen 
med nogen. Ensomhed i dybden er 
sværere at forholde sig til, og derfor 
gør de fleste af os, hvad vi kan, for 
at den aldrig kommer til overfladen. 
Hvorfor gør vi det? Fordi ellers kan 
det udvikle sig til en kamp imod en-
somhed, som er svær at vinde. Det er 
denne kamp, jeg fortæller om, sådan 
som den udviklede sig for mig i en 
periode, der strækker sig over 10-12 
år. Det endte godt, men kun fordi jeg 
opdagede, at kristendommen ville 
mig noget på et dybt menneskeligt 
niveau. At den kan mere end at være 
en overflade-tro. Kom og vær med!

Erik A. Nielsen, professor

Skam, skyld og  
tilgivelse

Tranbjerg Sognegård, 
Kirketorvet 2, 8310 Tranbjerg j
17. marts 2018 kl. 9.30-12.00

Hvis det er rigtigt, at 90 % af al 
digtning handler om kærlighed 
og utroskab, så handler mindst  
70 % (samtidig) om krænkelse, 
hævn og mulig forsoning. 
Med store hovedeksempler fra 
verdenslitteraturen og fra film vil 
foredraget  føre ind i dette stærke 
og meget komplicerede emne. 
Hvordan soner man overhovedet 
de store smerter, man selv påfører 
mennesker, eller de påfører én? 
Det er for mange mennesker nok 
det vigtigste livsregnskab.

20 • KIRKE OG SOGN

Gudmund Rask Pedersen,  
præst og forfatter

Fortælling, tro og  
virkelighed
Tiset Sognehus, gl. Horsensvej 77, 
8355 Solbjerg 
20. januar 2018 kl. 9.30-12.00

Et foredrag om fortælling, skrift og 
fantasi som baggrund for tro og virke-
lighed.
En tanke er ligeså virkelig som en ka-
nonkugle. Det er forestillinger, der 
forandrer verden. Fantasi og fortæl-
ling er livsnødvendig leg med ord. 
”I begyndelsen var Ordet...” I ordet 
bliver verden og mit eget liv til. 
Foredraget vil med konkret fortælling 
og udgangspunkt i moderne skønlit-
teratur (Paul Auster, Torgny Lindgren, 
Kerstin Ekman, Astrid Lindgren, Karl 
Ove Knausgård, Jan Kjærstad) forsøge 
at ”sætte kød på” kristendommens 
tale om inkarnation og kødets opstan-
delse forstået som en forestilling, der 
har med mit eget aktuelle liv at gøre.
Foredraget vil således endvidere kun-
ne være et oplæg til debat om tro i en 
moderne verden.

Mikkel Wold, præst

Dom og forsoning. 
Fænomenerne skyld 
og skam i selv-
evalueringens tidsalder 

astrup Sognegård, Østergårdsvej 221, 
astrup pr. 8355 Solbjerg
3. februar 2018 kl. 9.30-12.00

Engang var skyld og skam noget, vi be-
tragtede og behandlede som følelser. 
Skyldfølelse og følelsen af skam skulle 
bekæmpes, uden at man tog så meget 
stilling til, om skyld og skam måske var 
virkelighed og ikke blot en følelse. I dag 
taler vi meget om både skyld og skam, 
ofte uden at have et klart forhold til 
fænomenerne dom og forsoning, som 
skyld og skam ellers er tæt forbundet 
med. Det skaber en del kludder i vores 
omgang med begreberne, ikke mindst 
i en kultur, der som vores evaluerer og 
bedømmer vores handlinger i et hidtil 
uset omfang. Der er ikke langt fra selv-
evalueringen og selvbedømmelsen til 
selvfordømmelsen.
I løbet af formiddagen vil vi navnlig be-
lyse fænomenerne skyld og skam, dom 
og forsoning.

KIRKENS STUDIEDAGE 2018
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denne kamp, jeg fortæller om, sådan 
som den udviklede sig for mig i en 
periode, der strækker sig over 10-12 
år. Det endte godt, men kun fordi jeg 
opdagede, at kristendommen ville 
mig noget på et dybt menneskeligt 
niveau. At den kan mere end at være 
en overflade-tro. Kom og vær med!

Erik A. Nielsen, professor

Skam, skyld og  
tilgivelse

Tranbjerg Sognegård, 
Kirketorvet 2, 8310 Tranbjerg j
17. marts 2018 kl. 9.30-12.00

Hvis det er rigtigt, at 90 % af al 
digtning handler om kærlighed 
og utroskab, så handler mindst  
70 % (samtidig) om krænkelse, 
hævn og mulig forsoning. 
Med store hovedeksempler fra 
verdenslitteraturen og fra film vil 
foredraget  føre ind i dette stærke 
og meget komplicerede emne. 
Hvordan soner man overhovedet 
de store smerter, man selv påfører 
mennesker, eller de påfører én? 
Det er for mange mennesker nok 
det vigtigste livsregnskab.
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Gudmund Rask Pedersen,  
præst og forfatter

Fortælling, tro og  
virkelighed
Tiset Sognehus, gl. Horsensvej 77, 
8355 Solbjerg 
20. januar 2018 kl. 9.30-12.00

Et foredrag om fortælling, skrift og 
fantasi som baggrund for tro og virke-
lighed.
En tanke er ligeså virkelig som en ka-
nonkugle. Det er forestillinger, der 
forandrer verden. Fantasi og fortæl-
ling er livsnødvendig leg med ord. 
”I begyndelsen var Ordet...” I ordet 
bliver verden og mit eget liv til. 
Foredraget vil med konkret fortælling 
og udgangspunkt i moderne skønlit-
teratur (Paul Auster, Torgny Lindgren, 
Kerstin Ekman, Astrid Lindgren, Karl 
Ove Knausgård, Jan Kjærstad) forsøge 
at ”sætte kød på” kristendommens 
tale om inkarnation og kødets opstan-
delse forstået som en forestilling, der 
har med mit eget aktuelle liv at gøre.
Foredraget vil således endvidere kun-
ne være et oplæg til debat om tro i en 
moderne verden.

Mikkel Wold, præst

Dom og forsoning. 
Fænomenerne skyld 
og skam i selv-
evalueringens tidsalder 

astrup Sognegård, Østergårdsvej 221, 
astrup pr. 8355 Solbjerg
3. februar 2018 kl. 9.30-12.00

Engang var skyld og skam noget, vi be-
tragtede og behandlede som følelser. 
Skyldfølelse og følelsen af skam skulle 
bekæmpes, uden at man tog så meget 
stilling til, om skyld og skam måske var 
virkelighed og ikke blot en følelse. I dag 
taler vi meget om både skyld og skam, 
ofte uden at have et klart forhold til 
fænomenerne dom og forsoning, som 
skyld og skam ellers er tæt forbundet 
med. Det skaber en del kludder i vores 
omgang med begreberne, ikke mindst 
i en kultur, der som vores evaluerer og 
bedømmer vores handlinger i et hidtil 
uset omfang. Der er ikke langt fra selv-
evalueringen og selvbedømmelsen til 
selvfordømmelsen.
I løbet af formiddagen vil vi navnlig be-
lyse fænomenerne skyld og skam, dom 
og forsoning.
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