
irch Ejendomme er i øjeblikket i gang med at op-
føre 216 ungdomsboliger på Slet Møllevej og Slet 

Parkvej fordelt på 108 boliger på hvert område.
Boligerne er 47,7 m² og 55,6 m². I alt bygges der på 

10.786 m², og Birch ejendomme regner med, at de står 
færdige i slutningen af december 2018.

Boligerne er tiltænkt de studerende og den yngre del af 
befolkningen.Vil du vide mere, så kig på: 
www.birchbolig.dk. 

Det er første gang Birch Ejendomme bygger i Tran-
bjerg, men har fl ere projekter i støbeskeen i Aarhus og 
omegn. 

tranbjerg
TIDENDE 3

 ·
 2

0
1

8

Hjemløs fi k hjælp
Via Facebook-gruppen ’Hjælp 
til udsatte i Tranbjerg og om-
egn’ træder Tranbjerg-borgere 
til, når der er brug for hjælp. 
Det blev bevist, da en tidligere 
hjemløs fi k bolig i Tranbjerg 
og manglede alt. Efter dette 
blev slået op, strømmede det 
ind med hjælp – lige fra seng 
til spisebord til glas og viske-
stykker. 
Administrator Inge Merete Bos-
sow er imponeret over al hjæl-
pen.
 - Folk har været helt fantasti-
ske. I løbet af ingen tid fi k vi 
stablet en lejlighed på benene. 
Det er helt enestående og bety-
der rigtig meget, siger hun.
Manden selv er også utrolig 
taknemmelig for al den hjælp, 
han har fået. Han vil gerne væ-
re anonym, men har sendt en 
mail. Han takker alle, der har 
hjulpet ham. Det har været en 
helt uvurderlig støtte, og han 
er meget berørt af at, så mange 
mennesker, der ikke kender 
ham, har villet hjælpe..
Vil du også hjælpe folk, som 
har brug for det, så fi nd grup-
pen på Facebook.

216 ungdomsboliger
B

MØLLEHAVEN
Her opføres 108 ungdomsboliger
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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) 

Jegstrupvænget 139
8310 Tranbjerg 
Telefon 4156 9199

 Ivan Pedersen 
(annoncer) 

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 24. maj,  
udgivelsesdatoen er den 20. juni. 
Tryk: LaserTryk
Oplag: 4.600

Forårets grimme side
Der er vist ingen, der ikke synes, at denne vinter har væ-
ret urimelig lang, og at foråret var temmelig lang tid om 
at dukke op. 

Som en vittighedstegning med flodhesten Dolph formu-
lerede det: Det er som om, at vi har fået hvid jul, og den 
er blevet leveret med Postnord!

Men desværre er det ikke kun forårets blomster, der er 
dukket op af sneen og de visne blade. 

Det er også folks efterladenskaber i form af alt fra chips-
poser til øldåser og alt muligt andet affald. 

Jeg begriber simpelthen ikke, hvordan disse ting bare en-
der i vores natur. Nogle steder ser det ud som om, at folk 
har tømt en skraldepose på et hjørne, droppet turen til 
genbrugsstationen og bare kastet posen fra MacDonalds 
ud af bilvinduet. 

Med fare for at gentage mig selv år efter år, så håber jeg, 
at vores børn her i Tranbjerg er klogere end de voks-
ne. At de årlige affaldsindsamlinger viser dem, at det er 
bedre at tage sit affald med sig til den nærmeste skralde-
spand end at tro, at der kommer nogen og rydder op ef-
ter én. 

Forskellige kampagner opfordrer til, at man samler tre 
stykker affald op, når man besøger en strand. Den sam-
me opfordring kan man desværre også bruge her i byen – 
men forhåbentlig ser det bedre ud, når en flok borgere og 
byens børn har været på affaldsindsamling den 22. april. 
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Tranbjerg Hovedgade 58 ∙ 8310 Tranbjerg ∙ 831@edc.dk  

86 72 00 88

AROS ∙ Tranbjerg

Ellen Viola
Albrechtsen

Salgskoordinator

Thomas 
Rasmussen

Traniee

Line 
Manø

Ejendomsmægler 
MDE

Joakim 
Nørlev

Ejendomsmægler 
MDE

Tom 
Holst

Indehaver, 
Ejendomsmægler 

MDE

Søren 
Justesen

Indehaver, 
Ejendomsmægler 

MDE

EDC - en del af byens liv

I Tranbjerg er efterspørgslen stigende,
 og salgene går stærkt

Vi har derfor brug for 
endnu fl ere salgsemner! 

Går du med salgstanker? 
Så kontakt EDC AROS Tranbjerg på tlf. 86 72 00 88. 

Husk vi laver gratis og uforpligtende salgsvurderinger!

SoSolgt
Solgt

Solgt

Solgt

Solgt

Solgt
Solgt Solgt

Solgt

SolgtSolgt

Solgt Solgt

Solgt

Solgt
Solgt

Solgt
Solgt
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DIN LOKALE RADIO-TV FORRETNING

MONTERING, REPARATION OG INSTALLATION

CENTER SYD
Åbningstider:
Mandag-torsdag kl. 10.00-17.30
Fredag kl. 10.00-18.00
Lørdag kl. 10.00-13.00

Tlf. Shoes: 81 71 17 29
Tlf. Fashion: 20 43 17 29

P Gratis parkering
lige ved døren

Shop online på byhein.dk

FK FOTOGRAFI

 PORTRÆT
 FAMILIEFOTOGRAFERING
 PASFOTO

TIL MARKEDETS SKARPESTE PRIS!

facebook.com/fkfotografi 
tlf. 93 50 84 61

HORSEVÆNGET 50
8310 TRANBJERG
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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

Højtlæsningshygge for børn

Fredag den 18. maj Kl. 10 
Britta læser igen gode sjove eller måske gy-
sende historier for lytteglade børn i alderen 
3 – 7 år.
Kom og hyg dig med os og nyd en fortælling
i godt selskab.
Det er gratis men tilmelding er nødvendig.

Litteraturklubben

På bibliotekerne i Aarhus er vi vilde med 
litteratur. 
Derfor har vi lavet Litteraturklubben. 
Litteraturklubben er for alle, der holder af at 
læse og opleve litteraturen. 
Hver måned udsender vi et nyhedsbrev med 
aktuelle litterære arrangementer og tilbud 
fra forlag, boghandlere og andre samarbejds-
partnere på det litterære område. Er du ikke 
allerede medlem, kan du blive det på vores 
hjemmeside: 
https://www.aakb.dk/litteraturklubben

Som medlem af Litteraturklubben får du 
blandt andet rabat på et spændende arrange-
ment med Tom Buk-Swienty lørdag d. 23. juni 
kl. 10.30 på Åby Bibliotek, Ludvig Feilbergs Vej 
7, Åbyhøj.
Forfatter, journalist og historiker Tom Buk-
Swienty fortæller om Danmarks første store 
internationale forfatterinde, verdenskvinden 
og fortælleren Karen Blixen. 

Han netop er vendt tilbage fra et par måneders 
ophold i Kenya og vil fortælle om det arbejde 
på en biografi om Karen Blixen, han befinder 
sig midt i.

Sæt kryds i kalenderen

Ved mandag den 18. juni kl.19
Læs og del – vi udfordrer dig!
Anbefal dine yndlingsbøger, nyd en kop kaffe 
og hør andres bud på gode læse  o  plevelser.
Se nærmere på hjemmesiden

Udstillinger:

Juni: Poul Kofoed udstiller sine billeder
Juli: Connie Sørensen udstiller Raku/keramik
Har du også lyst til at udstille din 
kunst på vores sorte væg eller i en montre.
Så kom og snak med os eller send en mail til
tranbjergbibliotek@tranbjerg.dk
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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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Lokalcenter Tranbjerg:

Torvevænget 3 A, 8310 Tranbjerg J. 
Åbningstid: Hverdage kl. 7-16.
Område Syd, Skovlundgårdsvej 51, 
8260 Viby J. 
Tlf. 87 13 16 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.: 41 85 78 08

Frivilligkonsulent: Hanne Lykkeskov
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, og 
fredag kl. 9.00-14.00. 
Onsdag kl. 9.00-12.00.
Tidsbestilling og afbud via televagten 
tlf. 87 13 16 00, hverdage kl. 8-15.

Sundhedsenheden/Borgerkonsulenter: 

Område Syd: Træffes på 
tlf. 87 13 16 00, hverdage kl. 8-15.

Vigtige tidspunkter:
14. maj Junooktaven

25. maj Hattedamerne besøg af Bakkesangerinderne

 6. juni Centerrådsmøde

19. juni Sommergrill (i støbeskeen)

21. august Markedsdag

21. august Tur til Friedrichstadt

Tranbjerg Brugerråds hjemmeside www.tranentranbjerg.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

ONLINE OFFLINE

Tranbjerg Hovedgade 1 • 8310 Tranbjerg • 8630 3700 • tranbjerg@djurslandsbank.dk

Skift til den lokale bank ...

... vi står klar til at modtage dig.

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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Bestil gratis salgsvurdering:

70 70 79 61

info@aarhusmaeglerne.dk

   VI ER POKKERS  
DYGTIGE I DIT  
OMRÅDE

www.aarhusmæglerne.dk
*Tal fra boligsiden pr. d. 12. april 2018. De seneste 12 måneder. 
  I postnumre 8260, 8270, 8310, 8320, 8330, 8340, 8355 & 8361.
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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,-

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
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O mkring 500 FDF’ere - heraf også 
noglwe fra Tranbjerg - var midt i 

marts på en såkaldt fortræningslejr forud 
for deres tur til Norge til sommer. Lejren 
foregik udenfor - i telt og frostvejr. Det 
forventes dog ikke at uge 31 i Norge er 
lige så kold.

Om lørdagen stod programmet på 
vandretur med rygsæk i kulde og sne.

- Vi gik 10 kilometer hver med en op-
pakning på 10 kilo, hvor vi sluttede af 
med at bestige Sukkertoppen. Ungerne 
var superseje, og der var ingen brok over-
hovedet, siger FDF-leder Jesper Ottosen.

Og kulden var virkelig mærkbar:
- Godt nok var termometret kun omkring 
minus to grader, men med en strid østen-
vind svarede det til en reel kulde på mi-
nus 10 til minus 12 grader. 

Og det kunne mærkes, når FDF’erne 
stod på toppen af Sukkertoppen og nød 
den fl otte udsigt - når ellers man kunne 
mellem snebygerne.

FDF Tranbjerg træner i hård frost

- Børnene havde deres mobiltelefoner 
med, men de fi k ikke brugt dem ret me-
get, siger Line Hasselstrøm med smil i 
stemmen.

Dagstur på 25 kilometer
Efter vandreturen ventede teltene hjemme 
i lejren, hvor der dog ikke var så meget 
varme at hente - men der var da læ for 
vinden mens lederne tilberedte lidt varmt 
at drikke i den tiltagende snestorm.

Samtidig med turen til Sukkertoppen, 
som cirka halvdelen af de unge deltog i, 
var resten af FDF’erne på en lang dagstur 
på omkring 25 kilometer. 

Lejren til Norge er nemlig delt op i 
to, hvor nogle er på en såkaldt ’standlejr’ 
med fast base og ture ud i området, mens 
halvdelen skal på decideret fjeldtur med 
al oppakning på ryggen, så det kræver lidt 
mere træning.

Efter overnatning i teltene sluttede tu-
ren søndag med oprydning og en fælles 
gudstjeneste.
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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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Genoptræning og behandling af både børn og voksne.
Overenskomst med sygesikringen og eget træningscenter.
Kontakt:

8629 9886
mail@tranbjergfys.dk

Tranbjerg FYS

Bus 4A, 17 og 202 lige til døren. www.tranbjergfys.dk

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

REVISIONSFIRMAET 

JOHN SCHANTZ 
REGISTRERET REVISIONSAKTIESELSKAB 
 
                       Vi gør en forskel 
 
Solbjerg Hovedgade 24, 8355 Solbjerg, telefon 86 92 75 66 
www.john-schantz.dk, E-mail: revisor@john-schantz.dk  
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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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I

Tranbjerg Lokalhistoriske Samling  
-  Lars Kjærsgaard Johansen

 begyndelsen af marts 1925 kunne 
man i en notits i Aarhus Stiftstiden-

de læse denne oplysning: ”Fra 6. marts ag-
ter undertegnede at nedsætte sig som ma-
ler i Tranbjerg og anbefaler mig til egnens 
beboere med godt og solidt malerarbejde. 
Ærbødigst N. Østergaard, malermester”. 
Det blev indledningen til ægteparret Niels 
og Ingeborg Østergaards over 40-årige til-
værelse i Tranbjerg. 

Barndom og ungdom
Niels Østergaard Andersen blev født den 
15. maj 1883 på gården Pilgård ved lands-
byen Rom syd for Lemvig. Her voksede 
han i de første år op med sine seks sø-

Niels Østergaard

skende. Da Niels var otte år døde hans 
mor, kun en måned efter at have født sit 
yngste barn. Få år efter solgte faderen Pil-
gård og overtog i stedet Rom præstegård, 
som han drev til sin død i 1911. Fem år 
efter konens død giftede faderen sig igen 
og fi k i sit nye ægteskab yderligere tre 
børn.

Da de voksede op, var Niels dog fl yt-
tet hjemmefra, og sandsynligvis har han i 
nogen tid været tjenestekarl i landbruget 
ligesom nogle af hans brødre. Omkring 
1903 gik han i lære som maler i Ikast, og 
han blev udlært malersvend fi re år senere. 
Derefter gik han som mange andre unge 
håndværkere på valsen, det vil sige de rej-
ste rundt for at arbejde og videreuddanne 
sig, og ofte gik turen til udlandet. Det er 
uklart, hvor Niels Østergaard rejste hen, 

Ingeborg og Niels Østergaard (yderst th) sammen med noget af familien  ca. 1950.
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men i 1910 arbejdede han i Aarhus-områ-
det. Forinden havde han også været på et 
højskoleophold på Vallekilde Højskole.

I 1910 arbejdede han i en periode 
i Ravnholt, og her traf han Ingeborg 
Svendlund, som var født i 1889 i Ravn-
holt, hvor hun stadigvæk boede. De fandt 
hurtigt sammen og blev viet i Tiset kirke i 
november 1912.

Astrup 1912-1925
Samme år havde Niels Østergaard købt 
hus og fået eget værksted i Astrup på 
Østergårdsvej.  For at sikre økonomien 
etablerede han også en cykelforretning 
med værksted, og derudover var han skat-
teopkræver i kommunen. Mens Ingeborg 
og Niels Østergaard boede i Astrup, fik 
de fire børn, Rigmor, Anna, Christian og 
Signe, så Ingeborg havde nok at se til som 
hjemmegående. 

I 1925 ønskede parret at flytte fra 
Astrup. Niels Østergaard var meget ære-
kær, og efter nogle uoverensstemmelser 
med en nabo, ville han ikke længere bo 
i området. Derfor solgte familien huset 
i Astrup og købte en noget større villa i 
Tranbjerg. 

Tranbjerg
Huset på Tranbjerg Stationsvej 6 blev 
rammen om Ingeborg og Niels Østerga-
ards liv i de ca. 44 år, de boede i Tran-
bjerg. Niels Østergaard fortsatte som ma-
lermester i Tranbjerg, og han gik og cyk-
lede rundt til kunderne med en kærre, 
hvori han havde sit malergrej.  Ved siden 
af havde han i de første år stadigvæk sin 
cykelforretning. Niels Østergaard var en 
dygtig og omhyggelig maler, så han fik 
hurtigt mange arbejdsopgaver, og efter 

nogle år lukkede han cykelforretningen.
Da børnene var blevet store, begyndte 

Ingeborg at gøre rent på Tranbjerg Skole. 
Det gjorde hun i 17 år, og i mange år var 
hun leder af rengøringen. På et tidspunkt 
engagerede hun sig i de årlige dilettant-
forestillinger, der foregik på Tranbjerg 
Kro, og ifølge bogen ”Tranbjerg – før og 
nu” blev hun en af de bærende kræfter.

Børnene
Niels og Ingeborg Østergaards fem børn 
blev gift i løbet af 1940´erne. De flyttede 
alle fra Tranbjerg, men ikke særligt langt 
væk. Rigmor blev gift med skrædderme-
ster Henry Lage, der havde forretning på 
Kongevej (Skanderborgvej) i Viby. Anna 
flyttede også til Viby, hvor hendes mand, 
Egon Lippert, havde etableret sig som ma-
lermester. Signe flyttede til Mårslet, da 
hendes mand, Gunnar Enevoldsen, var 
kommis i Mårslet Brugsforening, hvor fa-
deren var brugsuddeler. Gunnar overtog 
senere faderens job. Også Inga flyttede til 

Niels Østergaard med sit malergrej 1958.
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Mårslet, hvor hendes mand, Søren Stef-
fensen, anlagde et nyt gartneri.

Christian giftede sig med Edith Hou-
gaard, der var datter af den mangeårige 
kæmner (administrative leder) i Holme-
Tranbjerg kommune, Chr. Hougaard. 
Christian Østergaard var uddannet redder 
ved Zonen, men i fritiden handlede han 
med biler, og på et tidspunkt blev det sid-
ste hans hovedbeskæftigelse. Han byggede 
et stort bilhus på Chr. X´s Vej i Holme og 
fik forhandlingen af SAAB. Ikke så under-
ligt at dette bilmærke blev det foretrukne 
i familien Østergaard, og Niels og Inge-
borgs barnebarn Per Enevoldsen erindrer, 
at der godt kunne samles op til 10 SAAB-
biler, når der var sammenkomster i fami-
lien. Edith og Christian Østergaards søn 
Jørgen overtog og udvidede forretningen.

Pensionist
Niels Østergaard fortsatte med at male til 
han var langt op i 70´erne, men han trap-
pede dog ned på arbejdet. Han malede 
stadigvæk for nogle gamle kunder, og han 
hjalp sin svigersøn Egon Lippert, når han 
havde mange opgaver. Niels Østergaard 
lagde først penslen på hylden i 1962, da 
han var 79 år. Senere samme år fejrede 
ægteparret guldbryllup, og i et avisinter-

view fremgår det, at Niels Østergaard var 
glad for at have fået mere tid til sin fri-
tidsinteresse, som var at male malerier, 
især af blomster og fugle. Han havde også 
gennem nogle år gået på et kursus i por-
celænsmaling, mens Ingeborg havde fulgt 
et kursus i håndgerning, og ifølge jour-
nalisten bar hjemmet præg af ægteparrets 
interesser.  

I 1959 var Ingeborg Østergaard så hel-
dig, at hun vandt det årlige rundskue-
hæftes hovedgevinst på 12.000 kr., et be-
løb der svarer til ca. 162.000 kr. i dag. I en 
avisartikel udtalte hun, at hun aldrig tid-
ligere havde vundet noget som helst. Både 
de fem børn og de 11 børnebørn skulle 
have en skilling, og resten af beløbet skul-
le sættes på en bankbog.

Niels Østergaard døde i januar 1969, 
og tre måneder senere døde Ingeborg 
Østergaard.

Kilde: Tranbjerg Lokalhistoriske Samling har me-
get materiale om Niels og Ingeborg Østergaard 
og deres familie, idet et af deres børnebørn, Per 
Enevoldsen, har lånt og givet mange familiefoto-
grafier, avisomtaler og andet materiale til arkivet. 
Derudover har han også skrevet et par sider med 
oplysninger og erindringer om familien. En stor 
del af artiklen bygger på dette materiale.

Ingeborg og Niels Østergaard 
ca. 1945.
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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

Tranbjerg  
Køreskole 

Kristian Wagtmann
Tlf: 23 485 438

E-mail: kristian@wagtmann.dk
www.wagtmann.dk

Wagtmann
Malermester

K
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HUSK TRANERNES ÅRLIGE 

LOPPEMARKED 
SØNDAG DEN 3. JUNI 

KL. 10 TIL 15 PÅ SKOVGÅRDEN 

 

Du har mulighed for selv at aflevere dine lopper 
31. maj mellem 17 og 19, 1. juni mellem 16 og 20  
og 2. juni mellem 10 og 18. 
 
Når du selv afleverer lopper, kvitterer vi med 
kaffebilletter til søndag den 3. juni. 
For yderlig information se www.tranerne.dk 
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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

Living Frisør
 & Hudpleje Dame & Herre
  86 29 43 00

Tranbjerg Hovedgade 68 · 8310 Tranbjerg
mandag lukket
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o r i e n t e r i n g

Søren Gorming stopper som hoved-
formand i Idrætsforeningen AIA Tran-
bjerg og håber, at en anden har lyst til 
at løfte opgaven.

Af Stina Christiansen

øren Gorming har været frivillig i 
alverdens sportsklubber, siden han 

var 14 år. De fleste af årene har været som 
håndboldtræner – og mange af dem i AIA 
Tranbjerg. Det var derfor helt naturligt 
for ham at stille op, da AIA manglede en 
hovedformand. 

 - Jeg stopper, fordi jeg er blevet mæt-
tet af foreningsarbejdet. Jeg brænder sim-
pelthen ikke for det længere, siger Søren 
Gorming. 

Hans efterfølger skulle gerne findes til 
generalforsamlingen, der fandt sted den 
26. april. Da interviewet fandt sted, havde 
ingen meldt sig som interesseret i posten. 

5 årlige møder
Søren håber, at der melder sig en fra én af 
de syv andre afdelinger i AIA Tranbjerg. 

Han har ikke oplevet, at arbejdet har 
medført en kæmpe arbejdsbyrde, så en 
arvtager skal ikke holde sig tilbage af den 
grund. 

 - Vi har kun 5 møder om året i hoved-
foreningen, og vi er ikke beslutningsta-
gere. Jeg vil tro, at tidsforbruget er 3 timer 
om måneden, siger han. 

Men Søren har også brugt meget tid 
på at være synlig i klubben, komme til 
kampene og sidde i cafeteriet en fast af-
ten hver uge, hvis nogen ville vende noget 
med ham. 

S

Hovedformanden takker af
Han har desuden i samarbejde med 

DGI været med til at opbygge et erfa-
ringsnetværk med andre klubber i sydby-
en, så hovedforeningsformænd kan mø-
des og erfaringsudveksle. 

Interesse for byen
For ham har det altid handlet om en inte-
resse for byen, at samarbejde, tage ansvar 
og finde løsninger. 

 - Man skal selvfølgelig passe på hvilke 
interesser, man plejer. Som hovedformand 
er det alles interesser, man skal sørge for 
- ens holdepunkt er at få samlet alle afde-
linger og lytte til alle syv afdelinger, og få 
syv selvstændigt drevne foreninger til at 
arbejde sammen. 

Søren har arbejdet meget for, at ek-
sempelvis rabataftaler ligger i hovedfor-
eningen og ikke i de enkelte afdelinger, og 
at de kommer klubben og ikke det enkelte 
medlem til gavn. Så giver en butik eller 
håndværker procenter til klubbens med-
lemmer, har Sørens tanke været, at rabat-
ten skulle tilbage til hovedforeningen og 
ikke gives til medlemmet. 

Medlem eller kunde
En anden del af Sørens arbejde har været 
at få medlemmerne til at indse, at de er 
medlemmer af en idrætsforening og ikke 
kunder i en butik. 

 - De er medlem af AIA og ikke kun-
der. Når man melder sine børn ind i for-
eningen, så har man et ansvar som foræl-
der. Folk vil gerne betale for at slippe for 
at deltage i kørsel, kagebagning og tøj-
vask, fortæller Søren Gorming. 
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TRANBJERG / SOLBJERG
Ansv. indehaver Annette Rønne
Ejendomsmægler & valuar MDE

Center Syd, Kirketorvet 6-8, 8310 Tranbjerg 

tranbjerg@home.dk

facebook.com/hometranbjerg
Tlf. 86 29 07 11

home.dk Ejendomsmæglerkæde for Danske Bank koncernen

Vi glæder os til 

at præsentere dig

for køberen til din 

bolig. Er du klar? 

Book en gratis salgsvurdering og få byens bedst sælgende mægler-team på sagen...* 
Ring: 8629 0771

* kilde: boligsiden.dk, 12.04.2018, villasalg i Tranbjerg
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f æ l l e s r å d e t

 Af Jørgen Dalgaard

å Fællesrådets generalforsamling 
i februar blev der stillet skarpe 

spørgsmål omkring omlægningen af bus-
ruterne og den manglende Letbane. Vi 
har i lang tid forsøgt at trænge ind til bå-
de Letbanen og Midtrafi k – men kommu-
nikationsmuren er høj!

 Der skal så mange konkrete eksem-
pler og klager til som muligt, og vi opfor-
drer til, at man kontakter Midttrafi k, hvis 
der mangler pladser i de nuværende bus-
ser - HVER GANG DU OPLEVER DET! 
Forholdene omkring stationerne og stop-
pestederne er noget fællesrådet arbejder 
med pt.

 Desuden blev hastighederne i Tran-
bjerg drøftet sammen med de trafi kale 
forhold på Orholt Alle for fodgængere 
og cykellister. Forbedringer her er no-
get som Fællesrådet har som toppriori-
tet, du kan se vores prioriteringsliste på 

www.tranbjerg.dk, samt se referatet fra 
generalforsamlingen.

Allan Schjønberg Pedersen blev valgt 
til bestyrelsen og Lisbeth Jakobsen som 
suppleant, så nu er kønsfordelingen blevet 
lidt bedre i bestyrelsen. 

Nyt kort over foreninger i Tranbjerg
Vi er gået i gang med at opdatere vores 
oversigtskort over grundejerforeninger 
og boligforeninger m.m. i Tranbjerg (se 
kort). Det er ikke alle grænser, som vi er 
sikre på. Her har vi brug for medlemmer-
nes hjælp.

Desuden er der kommet en del nye 
grundejerforeninger til - især i den sydlige 
del af Tranbjerg. Og det er ikke alle, som 
er medlem af Fællesrådet. Det vil vi gerne 
gøre noget ved med noget opsøgende ar-
bejde. Når vi står sammen i Tranbjerg, 
står vi langt stærkere overfor Byrådet og 
kommunens embedsmænd.

Indtryk fra generalforsamlingen

P

Fællesrådet kunne godt bruge noget 
hjælp til at færdiggøre det nye kort over 
grundejer- og boligforeninger.
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CENTRUM PIZZA
Tlf. 86 30 90 50

Åbningstider alle dage kl. 11-21
Udbringning alle dage fra kl. 11-21

Tranbjerg 10,- kr. / Mårslet 20,- kr. / Solbjerg 30,- kr. 
Gælder ved køb over 100,- kr.

 Børn Alm. Familie Indbagt Deep pan
1 ingrediens 40,- 55,- 110,- 55,- 70,-
2 ingrediens 45,- 60,- 120,- 60,- 75,-
3 ingrediens 50,- 65,- 130,- 65,- 80,-
4 ingrediens 55,- 70,- 140,- 70,- 85,-
  ekstra  5,-  5,-  15,-  5,- 20,-
Skinke / Bacon / Oksefilet / Kylling / Kebab / Spinat / Peberfrugt
Oksekød / Ananas / Rejer / Champignon / Jalapenos / Majs
Tomat / Gorgonzola / Tun / Ost / Løg / Pepperoni / Pølser
Spaghetti / Salat / Kødsauce / Tacosauce / Oliven

Vi har også:
Durum

Pitabrød
Pasta-retter
Grill-retter

Friture
Burger

Drikkevarer

Se mere på: www.hungry.dk/tranbjerg-j/centrum-pizza

 Vinduespolering
 Oprensning af tagrender
 Vask af solceller
 Algebehandling af alle flader

Vi dækker Odder, Horsens, 
 Skanderborg og Århus

Telefon 86 103 106
Mail: oestergaard@firma.tele.dk

 Virksomheder
 Offentlige institutioner
 Private kunder

Kontakt os for
uforpligtende tilbud

ØSTERGAARD
VINDUESPOLERING

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:

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

TT03-2018.indb   24 21/04/18   07.56



| 25

MOTOR-DEPOTET A/S

Hasselager Allé 1
8260 Viby

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

MITSUBISHI
MOTORS

Dahlgaard Haandvaerk ApS

md@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

Nørre Rengøringsservice
Vi tilbyder rengøring så som:

Slut-rengøring

LÆGEVAGTENS 
TELEFONNUMMER

7011 3131
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”Det har været en meget stor succes, 
både for elever og lærere. Vi er blevet 
undervist af nogen utroligt dygtige og 
professionelle folk fra Aarhus Teater, 
og det har givet et kæmpe boost til 
vores undervisning.” 

Af Anne Christine Kusk

e rosende ord lyder fra Jane Bundga-
ard, lærer på Tranbjergskolen og en 

af deltagerne i Aarhus Teaters teaterpæ-
dagogiske projekt Ej blot til lyst. Formå-
let med Ej blot til lyst er undersøge, hvad 
scenekunsten kan bidrage med i danskun-
dervisningen. Projektet har særligt fokus 

Ej blot til lyst – et teatersamarbejde
på kompetenceudvikling af dansklærerne, 
så de får redskaber til at inddrage scene-
kunst i undervisningen, men eleverne er 
også i høj grad blevet involveret. Det er 
lærere og elever på 2., 4. og 6. årgang fra 
Tranbjergskolen, der har deltaget i det 
ca. tre måneder lange forløb, som består 
af en blanding af workshops for lærere, 
workshops med både lærere og elever, og 
besøg og forestillinger på teatret.

I 2.a, hvor Jane er dansklærer, har de 
arbejdet med fortællingen om Narnia. I 
klassen har de læst historien højt og snak-
ket om billederne. Jane har deltaget på en 
lærerworkshop, hvor en af opgaverne var 
at tegne fortællingen, og efterfølgende har 
to undervisere fra teatret været på besøg i 

D

Det var et supergodt projekt.
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s ko l e n

klassen for at lave forskellige øvelser med 
børnene. Her var Janes opgave at obser-
vere og lære øvelserne at kende: ”Der har 
i høj grad været fokus på praksis frem for 
teori, og det har været learning by doing. 
Det, tror jeg, er en af grundene til, at for-
løbet har været så givende. Eleverne blev 
også meget hurtigt optaget af projektet, 
og de blev fanget af både det visuelle og 
de fysiske elementer i projektet – det at 
bruge syn, hørelse og krop på en meget 
konkret måde. Det gav også noget særligt 
til de børn, der ikke har så nemt ved det 
boglige. På den måde er det et projekt, 
som i høj grad tilgodeser forskellige læ-
ringsstile, og det har givet os som under-
visere et værdifuldt indblik i de æstetiske 
læreprocesser, der findes i scenekunsten.” 

Som led i forløbet har klassen været på 
besøg på Aarhus Teater en hel dag, hvor 
de bl.a. fik en rundvisning ”bag kulis-
serne” og også lavede forskellige øvelser. 
Eleverne er hele vejen gået til opgaverne 
med begejstring og uden tøven, og det 
er tydeligt, at børn har en meget naturlig 
tilgang til det at leve sig ind i en rolle. Det 
er jo det, de gør hele tiden, når de leger. 
For lærerne har det derimod været lidt af 

en udfordring at skulle spille en rolle og 
bruge sin krop til at udtrykke noget, men 
ifølge Jane har det også været en virke-
lig sjov og lærerig proces: ”Vi håber rig-
tig meget, at vi kan lykkes med at ”holde 
gryden i kog” og bruge metoderne i andre 
forløb i danskundervisningen. Foreløbig 
har vi planlagt at bruge øvelserne i for-
bindelse med, at vi skal arbejde med Ja-
kob Martin Strids fortælling Lille Frø. Det 
skal nok blive rigtig sjovt.” 

Klassen så forestillingen om Narnia på 
Aarhus Teater som afslutning på forløbet, 
hvilket også var en spændende oplevelse.

Tranbjergskolen er én af 6 folkeskoler 
i Aarhus og Odder Kommune, som del-
tager i Ej blot til lyst. Projektet startede 
i 2015 og strækker sig over tre år. Det er 
støttet af A. P. Møllers Fond til Almene 
Formål, resten finansieres af Aarhus 
Teater.

Rundvisning på teatret. På teatret skulle eleverne bl.a. lave forskellige  
dramaøvelser. 
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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

TT03-2018.indb   28 21/04/18   07.56



| 29

    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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S

Børn & Unges nye rådmand Thomas 
Medom besøger Naturcenter Tran-
bjerg.

Tekst og foto: Anne Christine Kusk

olen skinner, der er tændt bål på 
naturcentrets bålplads, og hvide 

røgskyer hvirvler rundt mellem bygnin-
gerne. 4B skal lave fl adbrød af korn, som 
de selv har dyrket og malet. Fladbrødene 
bliver bagt over bålet og spises med rige-
ligt smør, og der bliver også smagsprøver 
til rådmand Thomas Medom, som er gæst 
på naturcentret denne dag. Men inden 
han når til fl adbrødene, skal han introdu-
ceres for stedets mange dyr og de forskel-
lige aktiviteter, som centret tilbyder.  

Grønne æg fra Chile
”Engang var jeg helt oppe ved kirken for 
at hente nogen af dem hjem”. Mads fra 
4B guider rådmanden rundt og fortæl-

”Kan du ikke lige lære mig det der 
om æg?”

ler ivrigt om naturcentrets ænder, der går 
frit omkring, og som tilsyneladende ind 
i mellem får trang til at begive sig ud på 
deres helt eget lille eventyr. En gås af im-
ponerende størrelse vandrer også frit om-
kring på pladsen mellem bygningerne og 
tiltrækker sig en vis opmærksomhed fra 
rådmanden. 

Mads har glædet sig til at være guide, 
og han ved tydeligvis, hvad han taler om, 
når han forklarer om de forskellige høn-
seracer. På naturcentret har man blandt 

Mads fra 4B fortæller rådmand Thomas Medom om alle 
dyrene på naturcentret.

Rådmanden slutter besøget af med varm kakao og fl adbrød ved bålstedet sammen med skoleleder Hanne Gammelgaard 
Jensen (til venstre) og fritidsleder Merete Poulsen.
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n a t u r ce n t e r

andet en race, der oprindelig kommer fra 
Chile, som lægger de fineste, grønne æg. 

Da rådmanden er på besøg, er det net-
op nogle af disse æg, der ligger i natur-
centrets rugemaskine. ”Kan du ikke lige 
lære mig det der med æg?” spørger råd-
manden, og Henning, daglig leder af na-
turcentret, forklarer, at det tager 21 dage, 
før æggene er udruget. Æggene skal na-
turligvis være befrugtede, så det kræver en 
hane i hønsegården, hvis der skal komme 
kyllinger ud af det. 

Naturcentret sælger også en del af æg-
gene, som er certificerede økologiske 
og salmonellafri. Den lokale Rema1000 
sponsorerer en del af hønsefoderet i form 
af gammel frugt og grønt, som butikken 
ellers ville kassere, men som hønsene spi-
ser med velbehag. Et fint eksempel på et 
lokalt samarbejde, som kommer alle par-
ter til gode.

Et unikt sted for alle
Mads er en af de børn, som elsker at 
komme på naturcentret, og han kommer 
der både med skolen og i sin fritid. Han 
hjælper Henning med at passe dyrene og 
nyder det fristed, som centret er. Her er 
som regel fred og ro, og der er altid no-
gen dyr at nusse om. Høns, kaniner, får, 
geder og koen Isabella, som alle gerne vil 
snakkes med. Naturcentret et virkeligt fint 
supplement - og for nogen børn et rig-
tigt godt alternativ - til det traditionelle 
forenings- og fritidsliv. Her får man både 
fællesskab og ansvar. 

Undervejs på rundvisningen får råd-
manden et indblik i alle de muligheder, 

naturcentret byder på. Både skoleklasser 
og børn fra dagtilbud og Ung i Aarhus 
bruger de mange tilbud. Henning tilret-
telægger læringsforløb og aktiviteter, mål-
rettet de forskellige alderstrin, der eksem-
pelvis kan handle om årstiderne og natu-
rens gang, smådyr i vandhullet, fra ’jord 
til bord’, spiring og såning, tilplantning af 
kornmarken og høst af afgrøder og me-
get mere. 

Blandt både børn og voksne er natur-
centret et meget populært sted. 

”Vi bruger mange af timerne i Natur & 
Teknik her. Eleverne nyder at komme væk 
fra klasseværelset og bruge krop og san-
ser på en anden, mere aktiv måde. Stedet 
er desuden guld værd i inklusionsøjemed, 
fordi alle børn kan være med på lige fod 
her” fortæller Birte Nielsen, lærer i 4B. 

Børnene har mange indbyrdes samtaler 
om de ting, de oplever på centret, og ind i 
mellem bliver der rykket ved nogen græn-
ser. Som for eksempel den dag, eleverne 
skulle flå en håndfuld fasaner: 

”I starten var det ulækkert, men så blev 
det meget sjovt” som Mads’ klassekam-
merat udtrykker det. Skolens modtage-
klasser (klasser for elever, der er i gang 
med at lære dansk) kommer også jævn-
ligt på naturcentret. Det er god sprogtræ-
ning, for her får de ord for mange ting, 
som de måske ikke møder andre steder i 
hverdagen.

Thomas Medom slutter sit besøg med 
en kop varm kakao i den ene hånd og et 
fladbrød i den anden og takker Mads for 
rundturen.
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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
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Syng-med eftermiddag og sommerkoncert se side 6
Menighedsmøde se side 7
Friluftsgudstjeneste se side 9
Frivilligaften se side 11
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Info …
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

Kirketjener Erik Borrits 
86 29 57 33

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 29 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
Personregistrering Syd
Grøfthøjparken 1, 8260 Viby
87 33 44 72

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

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

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

 Der føres ikke journaler eller kartoteker

 Alle kan henvende sig

  Sct. Nicolai Tjenesten er et tilbud fra 

Folkekirken

Onsdag den 9. maj  
10.30  Gudstjeneste Aarhus Fripleje-

hjem v. Anja Stokholm

Torsdag 10. maj – Kristi Himmelfartsdag 
10.00  Gudstjeneste med konfirmation 

v. Anja Stokholm

Søndag den 13. maj 
10.00 Højmesse v. David Kessel

Søndag den 20. maj – Pinsedag 
10.00 Højmesse v. David Kessel

Mandag den 21. maj – 2. pinsedag 
11.00  Friluftsgudstjeneste i Hørhaven, 

se omtale side 9

Søndag den 27. maj 
10.00 Højmesse v. Anja Stokholm 
11.30  Dåbsgudstjeneste med dåbsjubi-

læum v. Anja Stokholm

Onsdag den 30. maj 
10.30  Gudstjeneste på Aarhus Fripleje-

hjem v. Anette Brøndum
14.00  Gudstjeneste på Lokalcenteret  

v. Anette Brøndum

Søndag den 3. juni 
10.00 Højmesse v. Anja Stokholm  

Søndag den 10. juni 
10.00 Højmesse v. Anja Stokholm 
11.30  Dåbsgudstjeneste  

v. Anja Stokholm

Søndag den 17. juni 
10.00 Højmesse v. David Kessel

Onsdag den 20. juni 
10.30  Gudstjeneste på Aarhus Fripleje-

hjem v. Anja Stokholm

Søndag den 24. juni 
10.00 Højmesse v. Anja Stokholm

Dåbsjubilæum
Ved familiegudstjenesten søndag 27. maj 
kl. 11.30 fejrer vi dåbsjubilæum for alle 
børn, der blev døbt i 2013. 
Kom og hør hvad der skete, den dag du 
blev døbt!
Efter gudstjenesten går vi i Sognegår-
den og får lidt godt, og jubilarerne får 
overrakt en lille jubilæumsgave fra kir-
ken.
Børn, der blev døbt i Tranbjerg Kirke i 
2013, modtager en personlig invitation 
med posten.
Børn, der er døbt i andre kirker samme 
år, er naturligvis også meget velkomne 
som jubilarer. 
I kan tilmelde jer på kirkens hjemme-
side – senest tirsdag den 22. maj.
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PRÆSTENS RUBRIK

Af David Kessel

Den ikke så kedelige gudstjeneste

 Ofte hører man som præst et ønske  
 om, at vi som kirke skal tilbyde 

flere alternative gudstjenester. Men-
nesker efterlyser i dag gudstjenester, 
der i højere grad rammer deres behov. 
Derfor har vi også i vores sogn ekspe-
rimenteret med gudstjenesteformer. Vi 
holder musikgudstjenester af forskel-
lig karakter, har haft tematiske aften-
gudstjenester, børnegudstjenester, fa-
miliegudstjene ster, Gud og spaghetti, 
levende adventskalender, aftensang, 
kon firmandgudstjenester, dåbsgudstje-
nester, musikandagter osv. Muligheder-
ne for andre former af gudstjenester er 
ikke udtømt. Det er godt, at folkekirken 
stadig har ressourcerne til at tilgodese 
de forskellige behov, og at der både er 
åbenhed og interesse for nye gudstje-
nesteformer.

Samtidig holder vi også stadig sønda-
gens gudstjeneste, som også kaldes 
højmesse. Det er den gudstjeneste, 

mange anser for at være den kedelige 
gudstjeneste, den almindelige, tradi-
tionelle gudstjeneste. Som præst, der 
holder meget lige præcis af højmessen, 
spørger jeg mig selvfølgelig, hvorfor 
det er sådan, at den gudstjeneste, der 
foregår oftest, og som jeg bruger en 
forholdsvis stor del af min arbejdstid 
på, ikke er det, der er mest populær.

Der er selvfølgelig mere end et svar 
på dette spørgsmål. Men et godt bud 
er: Ligesom med de fleste ting, man 
holder af, kræver det at gå til gudstje-
neste øvelse. Eksperterne siger, at de 
børn, hvis forældre igennem barndom-
men bliver ved med at servere også 
den slags mad, børn i første omgang 
ikke kan lide, vil på et senere tidspunkt 
være mindst kræsne. At jeg i dag har så 
meget glæde af at spille musik, skyldes 
i første omgang mine forældres udhol-
denhed. Det kræver at lære at læse, vil 
man få glæde af en god roman.

Måske virker det underligt, at man skal 
øve sig i at gå til gudstjeneste. For der 
skal man jo bare være til stede, sidde 
og opleve. Men sådan er det ikke i 
 realiteten. Gudstjenesten er et samspil 
mel   lem menigheden, præst, organist, 
sanger og kirketjener – og ikke mindst 
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Sognekalender
Gud. Den er et forløb med skiftende 
roller. Første gang, man oplever en 
gudstjeneste, vil man nok være optaget 
af spørgsmål som: Hvornår rejser man 
sig? Hvorfor synger de nu? Hvorfor syn-
ger de ikke den salme, jeg kender? Man 
vil ikke kunne være med til korsvarene, 
vil måske være i tvivl om, hvordan man 
gør, når man går til alters. Ja, der kan 
faktisk opstå en følelse af udelukket-
hed. Men bliver man ved, vil man med 
tiden kunne koncentrere sig om andre 
ting. Man vil høre ritualets mange un-
derlige ord igen og igen og vil have den 
indre ro til at forstå dem. Man vil lære 
flere salmer at kende og måske opleve, 
at man bliver en del af et fællesskab. 

En gammel veninde fortalte mig en 
gang, at man skal spise fire oliven, før 
man ved, om man kan lide dem, eller ej. 
Jeg ville ikke kunne sætte tal på, hvor 
mange gudstjenester man skal opleve, 
før man begynder at kunne lide at gå 
i kirke. Det er nok forskelligt fra men-
neske til menneske. Men min egen er-
faring er, at det kan betale sig at vise lidt 
udholdenhed. 

Vi bliver nok ved med at eksperimen-
tere med gudstjenesteformer. For det 
er også vigtigt at tilgodese de forskel-
lige behov i menigheden. Men vi gør 
det også, fordi de særlige gudstjenester 
kan være med til at åbne op og skabe 
forståelse for det, der sker i højmessen. 
Har man et håb om, at man i kirken kan 
finde noget af det, man ellers mangler i 
livet, så kan jeg kun opfordre til at prø-
ve og at give det en chance – mere end 
én gang! 

Onsdag den 9. maj 
14.00 Bazargruppen 
16.15 Toddlersalmesang

Onsdag den 16. maj 
16.15 Toddlersalmesang 
19.00 Menighedsrådsmøde

Torsdag den 17. maj 
10.00 Musikandagt 
19.30  Menighedsmøde og orienterings-

møde

Onsdag den 23. maj 
14.00 Bazargruppen 
16.15 Toddlersalmesang 
19.00 Frivilligaften 

Onsdag den 30. maj 
16.15  Toddlersalmesang – Sidste gang 

før sommerferien 

Torsdag den 31. maj 
10.00 Musikandagt

Onsdag den 13. juni 
14.00 Bazargruppen 
19.00 Menighedsrådsmøde 

Torsdag den 14. juni 
10.00 Musikandagt

Lørdag den 16. juni 
16.00 ”Syng Med” - koncert i kirken

Sogneindsamlingen 2018
Søndag den 11. marts havde vi sogne-
indsamling for Folkekirkens Nødhjælp. 
Vi samlede ind for at give håb til de 
mest udsatte i verden, især børn og 
unge. Desvære var vejret dårligt, og vi 
havde for få indsamlere, men alligevel 
samlede vi 15.081 kr. ind i Tranbjerg 
Sogn. En stor tak til dem, der samlede 
ind og til alle Jer, der støttede formålet.

Grethe Gylling
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7Kirke og Sogn 

Menighedsmøde  
i form af information og dialog

om aktiviteter, tiltag og efterårets valg
torsdag 17. maj kl. 19.30–21.30

Som i alle andre sogne over hele landet afholder menighedsrådet i Tranbjerg 
Sogn hvert år et såkaldt menighedsmøde. Det er i lovgivningen  bestemt,  
at menighedsrådet på dette møde skal orientere om sognets økonomi  
samt om sognets ”virksomhed” i det forgangne år såvel som for det kom-
mende år.

Vi har i Tranbjerg for få år siden fået lov til at forkorte menighedsrådets valg-
periode til to år mod normalt fire år. Det betyder, at vi i efteråret skal afholde 
valg for en ny 2-årig periode. Om dette valg og en ny lovgivning, der er på 
vej gennem Folketinget, fortæller vi også denne aften.

Et menighedsråds størrelse er bestemt af antallet af borgere i sognet. Her i 
Tranbjerg består menighedsrådet af 15 medlemmer inkl. de tre præster, der 
er fødte medlemmer. Vi håber, at der på mødet vil dukke kandidater op, der 
har lyst til og interesse for de opgaver, der er forbundet med at være menig-
hedsråd i et levende sogn.

Menighedsrådet ønsker at afvikle mødet i form af en kort information ved 
rådets formand, således der bliver tid og rum til mest mulig dialog med 
 mødedeltagerne. Formanden vil bl.a. fortælle om den forestående kirke-
gårdsudvidelse og en potentiel skovkirkegård, om de allerede indførte til-
tag, om sognets mange aktiviteter, om menighedsrådets visionsdag i april 
samt om efterårets valg.

Vi håber at se mange af jer, og at I har lyst til at gå i dialog med os – og at I har 
lyst til at kommentere, inspirere og idéudveksle sammen med os.

På vegne af menighedsrådet
Birgitte Pedersen
formand

TT03-2018.indb   39 21/04/18   07.56



–

–

TT03-2018.indb   40 21/04/18   07.56



PINSEGUDSTJENESTE I HØRHAVEN

Friluftsgudstjeneste for alle menigheder  
i Århus Søndre Provsti 

Århus Søndre Provsti fejrer igen pinsen i fællesskab  
2. pinsedag d. 21. maj kl. 11 i Hørhaven

 
Vi håber, at rigtig mange fra sognene har lyst til at mødes til fælles nadvergudstje-
neste under nyudsprungne bøge og en forhåbentlig blå himmel. 
Ved gudstjenesten medvirker Århus Brassband og et stort kirkekor sammensat af 
sangere fra hele provstiet. Gudstjenesten forrettes af præster fra alle de deltagen-
de sogne. I år prædiker sognepræst Henrik Søgaard Mikkelsen fra Viby sogn. 
Kirke- og kulturmedarbejder Mona Solsø fra Ravnsbjerg Kirke vil sørge for et særligt 
program for børnene. 
 
Pinsen kaldes som bekendt også kirkens fødselsdag – den dag, hvor pinseunderet 
muliggjorde, at evangeliet kan nå ud til hele verden. Derfor giver det særlig stor 
mening at mødes i et større fællesskab end sognemenigheden netop i pinsen og 
opleve glæden ved, at vi er mange!
 
Vi glæder os til en stor oplevelse og til en dejlig dag med mange mennesker i 
 skoven.
 

Med venlig hilsen ansatte og præster i Århus Søndre Provsti
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Shop-Amok
Genbrugs børnetøj 0-12 år

alle formål til en pris, der  

gør det både billigt og sjovt at blive 

klædt på.

Husk at Shop-Amok ikke tager imod 

kreditkort.

Butikken har åbent hver mandag fra 

kl. 15–17 i Sognegårdens kælder. 

Indgang via stien bag Kvickly.

Alle indkomne beløb går ubeskåret 

til forældreløse børn i Malawi.

Med venlig hilsen og på gensyn

Seniorpigerne

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

Der findes både begynderkor og kor for de øvede børn. 

Skriv til organisten/korlederen og hør nærmere.

Mandag eftermiddag i Sognegården.

# Grundlæggende musikviden  # Sang og bevægelse  # Koncerter

# Deltagelse ved familiegudstjenester  # Korudflugt  # Løn

Organist Branko Djordjevic: branko@tranbjergkirke.dk

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 
mulighed for at få en pause i hverdagen 
med fokus på noget andet end alt det, 
der ellers fylder.

Datoerne er:

17. maj

31. maj

14. juni (sidste gang før sommerpausen)
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Vil du være en del af Tranbjerg Kirkes frivilligteam?

Så kom til 

F R I V I L L I G A F T E N 

for kommende og nuværende frivillige ved  
Tranbjerg Kirke

 
Tranbjerg Kirke indbyder alle, der har lyst til at være frivillige ved kirken til 
en hyggelig aften i Sognegården torsdag den 23. maj kl. 19.00. 

Der vil være lidt godt at spise og drikke, og der vil blive mulighed for at 
høre om og melde sig til forskellige frivillige opgaver i og omkring kirken.

Her er et udpluk af de spændende opgaver i og omkring kirken, som frivil-
lige er en del af:

 Minikonfirmandundervisning

 Konfirmationsvagt

 Åben Kirke

 Plejehjemsgudstjenester

 Demenssalmesang

 Onsdagsforum

 4. maj aften

 Årstidscafe

  ... og mange andre ting – måske har du selv nogle goder ideer, 
vi kan gå videre med?

 
 
Tilmelding på kontor@tranbjergkirke.dk eller på 86 29 57 33. senest 2 dage 
før.
 
Mvh
Kirke- og kulturmedarbejder Gitte Ranfelt Laugesen
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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
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