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Så er det ved at være tid, til
at ﬁnde alt det gamle legetøj
frem fra gemmerne. Den 18.
august kan der nemlig gøres en
god forretning. Hvordan, kan
du læse på side 31 her i bladet.
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Hvem er årets frivillige Tranbjergborger?
Aarhus er i 2018 Europæisk Frivillighovedstad, og derfor vil vi
også gerne hylde de frivillige
i Tranbjerg. Tranbjerg Tidende
har stiftet en frivilligpris til en
borger, der yder en særlig indsats. Den uddeles for første
gang i år og vil fremover blive
uddelt en gang om året.
I dette nummer ﬁnder du det
skema, som du kan bruge til
at indstille en person til prisen,
som er på 5.000 kroner kontant
og en erindringsgave. Du ﬁnder skemaet på midtersiderne
i bladet, og du kan læse meget
mere om prisen på side 19.

Foto: Karin Nielsen

maj fangede Karin Kikkenborg Nielsen svanen på
Tranbjerg Søen med sit kamera og delte billedet i
Facebook-gruppen Borgere i Tranbjerg. Vi har fået lov til
at låne det utroligt ﬂotte billede til vores forside.
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redaktion
Henning Sørensen
(ansvarshavende)
Grønløkke alle 92
8310 Tranbjerg
Telefon 4010 2648
Else Andersen
(kasserer)
Nørrevænget 38
8310 Tranbjerg
Telefon 8629 2491
Louise Homann
Sørensen
Hyrdevænget 1
8310 Tranbjerg
Telefon 2070 3451

redaktionens røst …

Tranbjerg-ånden
Der er tilsyneladende en helt særlig ånd her i Tranbjerg – og jeg
taler ikke om sådan en, der har levet adskillige år indespærret
i en ﬂaske, til en venlig sjæl har gnedet på den og sluppet den
fri. Jeg taler om den ånd eller sjæl, der er mellem borgerne her
i bydelen.
Tranbjerg er et sted, hvor der er masser af mennesker, der hjælper hinanden med stort og småt – hvor folk uden ret meget på
lommen får lidt, når andre har for meget. Det er også her, man
får kontant hjælp, når man opdager i supermarkeds-køen, at
man har glemt pungen. Og hvor 50 mennesker i alle aldre bruger et par timer en søndag formiddag på at rydde op i området,
så alle kan nyde en pænere og mere ren natur fremover.
Jeg troede, at det var noget unikt for de steder, hvor jeg færdes – på min lille stikvej, i løbeklubben, forældrene i de klasser
mine børn går i, fodboldtrænerne og hvem jeg ellers støder ind
i i min dagligdag.

Flemming Laursen
(produktion)
Jegstrupvænget 139
8310 Tranbjerg
Telefon 4156 9199

Men jo mere jeg snakker med folk om det, så viser det sig, at
det gælder faktisk også deres vej, børnehave, spejder, badmintonklub og alle mulige andre steder. Så måske gælder det faktisk
over hele Tranbjerg.

Ivan Pedersen
(annoncer)
Jegstrupvænget 67
8310 Tranbjerg
Telefon 2074 1931

Nogle af borgerne gør sikkert mere end andre, uden at vi alle
sammen ved det. Det vil vi gerne sætte fokus på med Tranbjerg
Tidendes frivilligpris, som du kan læse mere om inde i bladet.

Stina Christiansen
(journalistik)
Kirkevænget 271
8310 Tranbjerg
Telefon 2124 7379
Søren Juhl
(produktion)
Grønløkke Allé 96
8310 Tranbjerg
Telefon 8672 0030
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Hvor er vi heldige at bo sådan et sted, hvor folk tager sig af hinanden, hjælper hinanden og gør Tranbjerg et bedre sted at være.

Vi håber, at I vil støtte op om initiativet og sætte fokus på alle
de gode mennesker, der puster liv i den særlige Tranbjerg-ånd.
+PVSOBMJTUt4UJOB$ISJTUJBOTFO

næste nummer
I bladet optages gratis læserbreve og redaktionelt stof, som ikke
har karakter af at være annonce. Redaktionen forbeholder sig ret
til at afgøre, hvad der betragtes som annoncelignende indlæg.
Er der tvivlsspørgsmål, kontakt da venligst redaktionen.
Indlæg, artikler, billeder, annoncer mm. til næste nummer skal
aﬂeveres til: stof@tranbjergtidende.dk senest den 12. juli,
udgivelsesdatoen er den 8. august.
Tryk:
LaserTryk
Oplag:
4.600

I Tranbjerg er efterspørgslen stigende,
og salgene går stærkt
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Vi har derfor brug for
endnu ﬂere salgsemner!
Går du med salgstanker?
Så kontakt EDC AROS Tranbjerg på tlf. 86 72 00 88.
Husk vi laver gratis og uforpligtende salgsvurderinger!

Søren
Justesen

Tom
Holst

Joakim
Nørlev

Line
Manø

Thomas
Rasmussen

Ellen Viola
Albrechtsen

Indehaver,
Ejendomsmægler
MDE

Indehaver,
Ejendomsmægler
MDE

Ejendomsmægler
MDE

Ejendomsmægler
MDE

Traniee

Salgskoordinator

EDC - en del af byens liv

AROS ∙ Tranbjerg
Tranbjerg Hovedgade 58 ∙ 8310 Tranbjerg ∙ 831@edc.dk

86 72 00 88
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Louise

Marlene

Daniela

Mandag 9-18
Tirsdag 9-18

ÅBNINGSTIDER
Onsdag 9-18
Torsdag LUKKET

n!

På gensy

Marianne
Fredag 9-18
Lørdag 8-13

8629 4800

Tranbjerg Hovedgade 3 - 8310 Tranbjerg v/Djurslands Bank
“Bus lige til døren”
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Kirsten

bibliotek

Tranbjerg Bibliotek

Udstillinger

Strikkeklubben Strik-in

Juni: Poul Kofoed udstiller fotograﬁer
Juli: Connie Sørensen udstiller Raku
August: Eva Flensted udstiller malerier og
smykker.
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

Strik-in er stedet hvor alle håndarbejdsinteresserede kan mødes, strikke, hækle, hygge og
inspirere hinanden. Alle er velkomne, både
nybegyndere og rutinerede og det er ikke nødvendigt at tilmelde sig. Her kan man blive inspireret og få hjælp hvis opskriften driller.
Vi mødes den første torsdag i hver måned
kl.18 på biblioteket. Kom bare forbi med
hæklenål, strikkepinde og garn. Vi sørger for
kaffen.
Vi holder ferie i juli men mødes igen 2. august
og derefter 6. september.

Sommerbogen
Godt nyt for alle børn fra 7 -14 år
Igen i år kan du deltage i sommerbogskonkurrencen fra den 15. juni – 25. august, og vinde
præmier. Du skal bare læse mindst 3 valgfrie
bøger og anmelde dem på biblo.dk. Der er
bogpræmier hver dag til en heldig deltager.
Læs mere om hvordan man gør på www.
biblo.dk eller kom forbi på biblioteket.
Her kan du også blive inspireret af vores
sommerbogsudstilling.

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

TLF: 6130 3137 - kontakt@sylvesterbyg.dk

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

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.
Stort eftersyn kun kr.

375,-

Lille eftersyn kun kr. 295,-

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
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l o k a l ce n t r e t

Vigtige tidspunkter:
25. juni

kl. 14 Fernisering af Ådalen Efterskoles projekt

16. august

Markedsdag

21. august

Tur til Friedrichstadt

09. oktober

kl. 9.30 - 12.00 Vaccination på Lokalcenteret

24. oktober

Tøjsalg

Tranbjerg Brugerråds hjemmeside www.tranentranbjerg.dk

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.
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markedsdag

Markedsdag på Tranbjergskolen
Foto: Knud Nissen
solskin, da indskolingen på afdeling Kirketorvet holdt markedsD etdag,varogstrålende
både ude og inde myldrede det med glade børn og voksne.
Temaet for dagen var Kultur og lande.

Jakob Overgaard ny pædagogisk leder på
Tranbjergskolen
Jakob kommer fra en stilling som lærer på Beder Skole. Han er midt i Diplomuddannelsen i Ledelse, hvor han færdiggør tredje modul her til sommer. På
Tranbjergskolen får Jakob ansvar for 5. og 6. årgang og dermed overgangen
mellem skolens to matrikler, endvidere bliver han leder for pædagogisk læringscenter og ressource/inklusionsområdet m.m.
Jakob tiltræder 01.06.18. Vi ser frem til at byde Jakob velkommen.
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REVISIONSFIRMAET

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

Tranbjerg FYS
Genoptræning og behandling af både børn og voksne.
Overenskomst med sygesikringen og eget træningscenter.
Kontakt:

8629 9886
mail@tranbjergfys.dk
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
5SBJMFSFVEMFKFTq'MZUOJOHUJMCZEFT

Mere plads for pengene!

tlf. 50 56 86 06
www.lumen.dk
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CENTER SYD
Åbningstider:
Mandag-torsdag kl. 10.00 -17.30
Fredag
kl. 10.00 -18.00
Lørdag
kl. 10.00 -13.00
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TRANBJERG

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

P

Gratis parkering
lige ved døren

Shop online på byhein.dk

DIN LOKALE RADIO-TV FORRETNING
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Luftfotograﬁ af Slet Teglværk ca 1955. Den store vej er Sletvej, og til venstre for den er lergraven. Bag ved den ses Pensionatet.

Sleth Teglværk 1851-1930
Tranbjerg Lokalhistoriske Samling
– Lars Kjærsgaard Johansen
ranbjerg var indtil midten af
1900-tallet et typisk landsogn med
mange gårde og husmandsbrug. Først
med åbningen af Odderbanen i 1884 var
der for alvor kommet forretninger og
håndværksvirksomheder til sognet, men
industrivirksomheder var der få af. En
markant undtagelse var dog Sleth Teglværk, som uden sammenligning har været
den største og længstlevende arbejdsplads
i Tranbjergs historie. Den lå ved Sletvej og
eksisterede fra 1851 til 1982. Sleth Teglværk beskæftigede i perioder omkring
100 arbejdere, og selv om mange var sæ-

T
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sonarbejdere, har teglværket haft en væsentlig betydning for udviklingen i Tranbjerg og især i Slet.
Derfor er det noget overraskende, at
der ikke er skrevet en sammenhængende
historie om Sleth Teglværk, fx i form af et
jubilæumsskrift, og at teglværket tilsyneladende ikke har efterladt et arkiv. Vores
viden om teglværket er altså noget mangelfuldt, men heldigvis brugte en tidligere
medarbejder ved Tranbjerg Lokalhistoriske Samling, Gunnar Rørmand, i 1980´erne mange kræfter på at indsamle oplysninger, erindringer og fotograﬁer fra Sleth
Teglværk. Han arrangerede også en stor
udstilling på Tranbjerg Bibliotek, og et af
resultaterne var billedserien ”En mursten

historie

Håndstrygning ca. 1920.

blir´ til på Sleth Teglværk”, som kan ses på
vores hjemmeside under ”Temaer”.
1851-1883
Man kender ikke det nøjagtige årstal for
den første teglbrænding i Slet, men det
er blevet sat til 1851. Dét år købte fæstebonde Niels Mikkelsen i Slet sig fri
af Moesgaard gods, og senere købte han
også en nabogård. Han rev sin første gård
ned, hvorefter han opførte en helt ny og
grundmuret gård, som senere ﬁk navnet
Teglværksgården. Man mener at Niels
Mikkelsen selv fremstillede teglstenene til
sin nye gård, hvilket ikke var ualmindeligt
på det tidspunkt, hvor der var ca. et tusinde teglværker i Danmark. Første gang
Sleth Teglværk omtales er i 1859, hvor der
i førsteudgaven af Trap Danmark står: ”—
og i Sleth et teglværk. ”
Teglværket blev i 1860´erne så stort,
at Niels Mikkelsen valgte at bortforpagte
det, så han kunne koncentrere sig om sit
store landbrug. I 1875 havde Niels Siim
forpagtet Sleth Teglværk, og gennem hans
notater har vi et præcist billede af tegl-

værket i det år. Der blev foretaget seks
brændinger og produceret ca. 350.000
mursten og drænrør. Teglværksarbejdet
var et sæsonarbejde, der strakte sig fra
april til oktober, idet leret ikke kunne graves fri, tørres og formes i vintermånederne. I Siims notater nævnes 15 arbejdere,
hvoraf de fem kom fra Sleth, mens resten
kom fra nærliggende landsbyer.
Stort set hele produktionen blev solgt
til omegnens bønder. Omkring 1850 købte mange fæstebønder sig fri af Moesgaard og blev selvstændige, og en del ﬂyttede deres gårde fra landsbyen ud på
marken. På grund af de gode tider for
landbruget i sidste halvdel af 1800-tallet,
havde mange bønder mulighed for bygge
nye og større gårde. Mange satsede også
på at forbedre jordens kvalitet, bl.a. ved
at lægge drænrør, og i 1875 producerede
teglværket ca. 90.000 drænrør.
1883-1905
I 1883 døde Niels Mikkelsen, og derefter
blev Sleth Teglværk solgt for 58.000 kr. til
fem personer, som dels var erhvervsfolk
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Graverne på arbejde 1920.

fra Aarhus og dels lokale gårdejere. Blandt
de første var brødrene Thomsen, som
var murermestre og driftige bygherrer i
Aarhus, og blandt de sidste var Kr. Rasmussen fra Gunnestrup. I 1887 blev der
oprettet et aktieselskab, og murermester
J.H. Andersen blev nyt medlem af ejergruppen. I 1890´erne var han både forretningsfører og direktør.
I juni 1884 begyndte Odderbanen at
køre, og fra begyndelsen var der blevet
lagt et sidespor til teglværket. Det blev en
gevinst for begge parter, og transporten af
produktionen blev forbedret, bl.a. til Aarhus, hvor byggeaktiviteten var stor i slutningen af 1800-tallet. De ﬂeste mursten
blev dog stadigvæk transporteret med hestevogn. Derfor ejede teglværket i begyndelsen af 1900-tallet 12 heste, der både
blev brugt som trækkraft i produktionen
og til transporten, og anvendt i landbruget på teglværkets store arealer. De blev
holdt i reserve til fremtidige udgravninger, og landbruget betød, at nogle teglværksarbejdere ofte blev sat til at arbejde
som landbrugsmedhjælpere.
På grund af det store salg af mursten
og drænrør var Sleth Teglværk allerede i
midten af 1880´erne blevet en stor virk-
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somhed, der bestod af femten bygninger,
heraf syv tørrelader og to klamplader.
Derudover var der et ovnhus, et maskinhus og et beboelseshus, og fra lang
afstand kunne man se teglværkets høje
skorsten. I 1895 blev der opført en stor
kontor- og beboelsesbygning i tre etager,
der rummede syv lejligheder og tre værelser. Det var et tidligt eksempel på, at teglværket arbejdede aktivt for at sikre arbejderne og deres familier et sted at bo.
De forenede Teglværker
I 1905 blev Sleth Teglværk solgt til De
forenede Teglværker ved Aarhus A/S for
117.000 kr. Bag sammenslutningen stod
brødrene Søren og Jens Nymark, som
ejede Emiliedal Teglværk i Skåde, og
storkøbmanden Hans Broge, der ejede
Tilst Teglværk. I 1934 købte De forenede Teglværker også Kragelund Teglværk,
og sammenslutningen bestod da af seks
teglværker.
Søren Nymark blev ansat som sammenslutningens direktør, og han begyndte
med det samme at effektivisere produktionen ved at anskaffe nye maskiner, fx
strygemaskiner til teglstensproduktionen.
Søren Nymark var direktør i ca. 40 år, og
han deltog også i det organisatoriske arbejde i Teglværksforeningen og blev en
markant industrileder i Aarhus. Da industrikvarteret i Holme-Tranbjerg blev
bygget omkring 1960, blev en af de større
veje opkaldt efter ham. Han havde foriøvrigt familiemæssig tilknytning til Tranbjerg, idet han i 1901 blev gift med Margrete Jensen, der var datter af stationsforstanderparret i Tranbjerg, Jørgen og Mette
Jensen.
I 1908 blev Otto Britze ansat som ny

historie

bestyrer af Sleth Teglværk. Han var født
i Tyskland i 1884, og som 20-årig rejste
han til Danmark og blev ansat i Kählers
keramikvirksomhed i Næstved. Senere
blev han ansat som bestyrer ved forskellige teglværker i Danmark inden han blev
hentet til Sleth. Ifølge svigerdatteren Ninna Britze skærpede Otto Britze kravene til
arbejdsindsatsen og kvaliteten til produktionen, og stenene fra teglværket blev efterspurgte blandt murermestre. Efter Otto
Britzes død i 1928, blev sønnen Bruno
Britze bestyrer indtil 1951, og dermed satte Britze-familien sit væsentlige præg på
Sleth Teglværk i over 40 år.
Teglværket fortsatte med at bygge og
indrette boliger til arbejderne. I 1908 blev
de to tvillingehuse på Ellemosevej 21 og
23 bygget, og der boede to familier i hvert
hus. Også andre steder i Sleth blev der
indrettet boliger for de ansatte, og i 1918
blev Pensionatet opført på Sletvej 41. Det
lå tæt på teglværket og blev bygget for at
huse nogle af sommerens sæsonarbejdere,
men senere blev det ombygget til bolig for
ﬁre familier. Bygningen eksisterer endnu.
Under 1. verdenskrig kunne teglværket
ikke få de sædvanlige leverancer af kul, og
derfor blev man nødt til også at benytte
tørv. I 1917 selvantændte noget tørv, og
det meste af teglværket brændte ned til
grunden, men det blev hurtigt genopført.
Arbejderne
Ordet teglværksarbejder dækkede over
mange forskellige slags job, og der var et
klart hierarki, hvor nogle jobs var ”ﬁnere”
end andre. Der skelnedes fx mellem gravere, trillere, strygere, brændere, ovnfolk,
klampere og kuske. De nyansatte gravede
leret løs og kastede det på en tipvogn, der

blev trukket af en hest. Derefter blev leret
behandlet og formet til rå mursten, der af
trillerne blev kørt ud i tørreladerne. Efter
tørringen blev stenene af ovnfolkene sat
ind i ringovnen til brænding, og brænderne havde høj status, idet de skulle være
omhyggelige for at opnå den rette temperatur til brændingen.
For at udnytte den korte sæson bedst
muligt var arbejdsdagene ofte lange, og
før 1900 var det ikke ualmindeligt at arbejde 10-12 timer om dagen. Meget af
arbejdet var akkordarbejde, og der skulle
arbejdes hårdt for at holde akkorden.
Arbejderne på teglværkerne blev organiseret ret sent i forhold til andre arbejdere. Sæsonarbejdet bevirkede, at de ﬂeste
arbejdere ikke ﬁk et fast tilhørsforhold til
arbejdspladsen og kollegerne. Næsten alle
teglværker lå på landet, hvor de ﬂeste arbejdere også boede, og her var tilslutningen til fagforeningerne noget lavere end
i byerne. Arbejdsmændenes fagforening
i Tranbjerg blev oprettet i 1903 efter udskillelse fra fagforeningen i Skåde, som
stammede fra 1898.
Teglværksproduktionen var meget følsom for økonomiske konjunktursvingninger, og det havde også været tilfældet
i 1920´erne. Det skulle dog blive endnu
mere udtalt i de efterfølgende årtier. I en
kommende artikel vil der blive gjort rede
for Sleth Teglværks historie fra ca. 1930 til
lukningen i 1982.
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Tømrermester
Hans Jensen

K Wagtmann
Malermester

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

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

Kristian Wagtmann
Tlf: 23 485 438

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

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



Tranbjerg
Køreskole

A D VO K AT T O L S T RU P
8629 5400
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Afslibning
& behandling
af trægulve

Skal gulvet holde, så ring til Polle.

86 29 46 85
60 800 807
16 |
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TURISTKØRSEL . HANDICAPKØRSEL . SKOLEKØRSEL . GRUPPEREJSER

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

v/Jens-Ole Jensen
Damvænget 30
8310 Tranbjerg J.
4LF     s -OB    

Tilsluttet Centralforeningen
af autoreparatører i Danmark

8aVjh?ZchZc
I©bgZgbZhiZg
IgVcW_Zg\=dkZY\VYZ',
-(&%IgVcW_Zg\?
Ia[#/'-'&-'%&

- den klarer vi!

Hasselager Auto ApS
Elmegårdsvej 11

Tlf. 86 28 83 08
Service · Autoglas service · Skader ·
5HSDUDWLRQRJ)HMOÀQGLQJă.ODUJ¡ULQJWLOV\Q
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frivillig

FRIVILLIGPRIS´18

TRANBJERG

Hvem er Årets frivillige Tranbjergborger?
Aarhus er i 2018 Europæisk Frivillighovedstad, og derfor vil Tranbjerg Tidende også gerne hylde de frivillige her i
området.
Tidende har stiftet en friT ranbjerg
villigpris, som gives til en Tranbjergborger, der yder en speciel indsats. Prisen på 5.000 kroner vil blive uddelt her i
2018 og en gang om året fremover. Der er
mange, der bidrager ved deres blotte tilstedeværelse eller som stille og roligt får
tingene til at fungere, dem som altid bager en kage, altid kører, tager trøjevasken
eller kridter banen op. Det er dem, man
kalder ”Tordenskjolds soldater” - de er der
bare. Men nu er det på tide, at de får den
anerkendelse, de fortjener.

Her i dette nummer ﬁnder du et skema, hvor du kan indstille en person til
prisen. Du kan også downloade skemaet
på vores hjemmeside, www.tranbjergtidende.dk, og sende det ind på mailadressen: frivillig@tranbjergtidende.dk.
Du ﬁnder skemaet på midtersiderne,
hvor du også kan læse om vilkårene for at
indstille.
Der vil i samarbejde med Menighedsrådet, Fællesrådet, Lokalcenter Tranbjerg,
AIA Tranbjerg og Tranbjerg Tidende blive
udvalgt tre kandidater ud fra alle de indstillede, som vores læsere herefter kan
stemme på. Det kan du læse meget mere
om i et senere nummer af Tranbjerg Tidende, når vi forhåbentlig har haft rigtig
mange nominerede at vælge ud fra.
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Living Frisør
& Hudpleje

Dame & Herre
86 29 43 00

s Omfugning af murværk s Skorsten
s Pudsning og vandskuring
s Klinker og flisearbejde
s Tilbygning, ombygning og renovering
s Badeværelser s Diverse reparationer

Står I og mangler en murer til en af de
overstående opgaver, så ring
og få et uforpligtende tilbud.

40 95 54 42

aps
Kåre Henneberg Laursen
Skovgårdsvænget 530 · 8310 Tranbjerg

www.tranbjerg-murerservice.dk

Dyrlæge
Finn
Østergaard

Dyrlæge
Kari-Anne
BjørnkjærNielsen

Dyrlæge
Ulrik Oudrup
Bech

Tranbjerg Hovedgade 68 · 8310 Tranbjerg

Dyrlæge
Susanne Rau

mandag lukket

Dyrlæge
Anette Valeur
Axelsen

Dyrlæge
Peter Weis

 0HGLFLQVNRJNLUXUJLVNEHKDQGOLQJ  5¡QWJHQ  6FDQQLQJ  (QGRVNRSL
 /DERUDWRULHXQGHUV¡JHOVHU  +XGXQGHUV¡JHOVHU  7DQGEHKDQGOLQJ
 6WRUSHWVKRSPHGVDOJDIIRGHURJXGVW\U  7U QLQJSnYDQGO¡EHEnQG
 &7VFDQQLQJ  +RIWHSURWHVHU  )\VLRWHUDSL

,QJHUVOHYWRIWHQ7UDQEMHUJ7OIwww.oestergaards-dyrehospital.dk
cEQLQJVWLGHU0DQGDJ7LUVGDJIUHGDJ/¡UGDJDøgnvagt
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Dyrlæge
Gitte Stenholt

Lørdag d. 23. juni kl. 17:30
Kom og deltag i hele byens Sankt
Hans fest. Der er god musik, masser af aktiviteter for alle og stort
Sankt Hans bål med båltale ved
Marc Perera Christensen
Tag madkurven med og suppler
med drikkevarer og pølser købt på
pladsen.

Program
17:30 Festpladsen åbner
Aktiviteter for alle aldersgrupper
Salg af pølser, øl, vand,
popcorn m.m.
19:45 Båltale
20:00 Bålet tændes
Aktiviteterne fortsætter

Vi ses ved spejderhytten på Skovgårdsvænget 97G
Arrangører Spejderne 1. Tranbjerg
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1. tranbjerg

Dejlig ny parkeringsplads
Det lød som et nemt projekt, men
det viste sig at være en stor opgave,
1. Tranbjerg havde givet sig selv.
var stor, da spejderne i
B egejstringen
1. Tranbjerg gruppe vandt 31 tons
stigrus fra NCC Råstof til renovering af
parkeringspladsen og stien ned til vores
hytte. Hurtigt gik planlægningen i gang,
og det blev besluttet at udvide parkeringspladsen med 2 meter, der skulle bare lige
fjernes en vold med roser. Det lød som en
overkommelige opgave, men det viste sig
at være en kæmpe opgave.
Først skulle roserne på volden fjernes,
det klarede forældre og ledere samtidig
med, at der var minimøde. Fredag morgen rykkede de lidt større maskiner ind,
det vil sige en minigraver og en motortrillebør. Der blev kørt jord væk en hel dag.
Endelig var vi klar til at sætte kantsten.
Det krævede store muskler, men en gruppe fædre ﬁk styr på opgaven.

Det tog to dage at sætte 45 meter kantsten og en drænrille. Samtidig blev der
kørt stabilgrus ud til at lukke huller og
som underlag på den nye del af parkeringspladsen. Det krævede mange kopper
kaffe at nå her til.
Endelig var det tid til at fordele det nye
stigrus, og hvor blev det ﬂot. Lyst gråt.
Men tidsplanen holdt ikke, der måtte indkaldes ekstra mandskab og først tirsdag
aften kunne vibratoren køres over pladsen
et par gange. MEN det var bare ikke helt,
som det skulle være. Ingen måtte bruge
parkeringspladsen, og alle ventede i spænding på, om grusset pakkede sig. Nix der
måtte lejes en vejtromle, og endelig var
parkeringspladsen færdig.
Efter 14 dage kunne den åbnes og tages i brug. Dejligt med de mange frivillige
forældre, der brugte rigtig mange timer
på projektet.
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HERRE- og
DAMEFRISØR

CENTER
SALONEN
CENTER
SALONEN
CENTER
SALONEN
CENTER SYD

GENBRUGSSTATIONENS
åbningstider:
Mandag - fredag
Lørdag
Søndag og helligdage
24., 25., 26. og 31. dec.
samt 1. januar

TRANBJERG - 86 29 49 49
s Vinduespolering
s Oprensning af tagrender
s Vask af solceller
s Algebehandling af alle flader

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

s Virksomheder
s Offentlige institutioner
s Private kunder

Kontakt os for
uforpligtende tilbud

Algebehandling af tag op til
300 kvm. kr. 700,- incl. moms

ØSTERGAARD

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

VINDUESPOLERING

CENTRUM PIZZA
Tlf. 86 30 90 50
/MVOIXSVZIX8VERFNIVK
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.
1 ingrediens
2 ingrediens
3 ingrediens
4 ingrediens
ekstra

Børn
40,45,50,55,5,-

Alm.
55,60,65,70,5,-

Familie
110,120,130,140,15,-

Indbagt
55,60,65,70,5,-

Deep pan
70,75,80,85,20,-

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
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4 sider lige til at tage ud og indstille rette vedkommende!

FRIVILLIGPRIS´18

TRANBJERG

TRANBJERG

Hvordan har den frivillige ydet en ekstra indsats, i foreningsarbejde, i forbindelse med en større event eller i det
daglige generelt? Medsend gerne materiale eller eksempler.
(har du brug for mere skriveplads, så vedhæft gerne en ekstra side).

Mailadresse:

Telefon:

Navn og adresse:

Den frivillige (person eller gruppe)

Årets frivillige i Tranbjerg 2018

Indstilling til Frivilligpris 2018

FRIVILLIGPRIS´18

Indsend indstillingsskema pr. e-mail til frivillig@tranbjergtidende.dk eller aﬂever/send den til:
Henning Sørensen, Grønløkke Allé 92, 8310 Tranbjerg, så vi har den senest mandag den 20. august 2018.
Mærk gerne e-mailen/kuverten ”Frivilligpris ’18”.

Mailadresse:

Telefon:

Eventuel forening/titel:

Navn:

Indstiller

Tranbjerg Tidendes ”Frivilligpris”
Om Frivilligpris
Tranbjerg Tidendes Frivilligpris er stiftet i 2018 i forbindelse med, at Aarhus er frivillig
hovedstad.
Frivilligpris uddeles én gang om året til en enkeltperson, der i årets løb har vist et særligt engagement.
Frivilligpris består af et kontant beløb, som er skattepligtigt efter gældende regler.
Beløbets størrelse fastsættes hvert år af Tranbjerg Tidende. Udover det kontante beløb
modtager vinderen en mindre erindringsgave.

Vilkår
1. For at komme i betragtning til Frivilligpris skal man indstilles.
Indstilling kan foretages af borgere, foreninger eller organisationer, der har aktiviteter i lokalområdet. Den indstillede skal have sit frivillige virke i lokalområdet.
Indstillingsskema kan hentes på Tranbjerg Tidendes hjemmeside www.tranbjergtidende.dk, på Tranbjerg Tidendes facebook-side og i Tranbjerg Tidende nr. 4. På de
nævnte sider vil fristen for indstilling fremgå.
2. Kriterier for indstilling til Frivilligpris:
s 0ERSONEN SKAL HAVE YDET EN EKSTRAORDINR INDSATS I DET DAGLIGE OGELLER I FORBINDELse med et større arrangement.
s 0ERSONEN SKAL ARBEJDE FRIVILLIGT OG M» IKKE VRE ANSAT ELLER LNNET I FORBINDELSE
med det frivillige arbejde.
3. Et udvalg bestående af repræsentanter for
s !)! 4RANBJERG
s 4RANBJERG &LLESR»D
s 4RANBJERG +IRKES MENIGHEDSR»D
s 4RANBJERG ,OKALCENTER
s 4RANBJERG 4IDENDES REDAKTION
- vurderer de indkomne indstillinger, og træffer beslutning om, hvilke kandidater,
der skal gå videre til afstemning blandt borgerne i lokalområdet.
4. Finalisterne offentliggøres i Tranbjerg Tidende nr. 6, og afstemning sker ved
at benytte den trykte stemmesedler med ﬁnalisternes navne. Der stemmes ved at
afkrydse den kandidat, man ønsker at stemme på. Stemmesedler lægges i en af de
stemmeurner, der er opstillet i byen. Stemmeurnernes placering offentliggøres i
Tranbjerg Tidende samtidig med offentliggørelse af ﬁnalisterne.
Stemmesedlen skal påføres navnet på den, der afgiver stemmen, og blandt alle afgivne stemmer trækkes der lod om 3 ﬂasker god rødvin.
5. Frivilligpris uddeles i uge 43 og overrækkes af en repræsentant for Tranbjerg Tidende. Vinderen offentliggøres i Tranbjerg Tidende nr. 7.
6. Frivilligpris kan ikke uddeles til personer, der direkte eller indirekte varetager administration af prisen.
7. Fortolkning af nærværende retningslinjer tilkommer alene Tranbjerg Tidende.

DEN GLADE SLAGTER

”Har Dit Gulv brug for hjælp?”

Partyservice . Pølseborde
Osteborde . Receptionsmad
Kold buffet . Varm buffet
Anretninger

mail@andersenhansengulv.dk
www.andersenhansengulv.dk
Børup Tværvej 14, 8310 Tranbjerg

22480135 / 27382738

mesterslagteren

Tranbjerg

- lev sundt med kød

Apotek
Kirketorvet 18 • Tlf. 8629 9311

DEN GLADE SLAGTER
Center Syd 8310 Tranbjerg

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

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

Skift til den lokale bank ...

ONLINE

OFFLINE

... vi står klar til at modtage dig.

Tranbjerg Hovedgade 1 • 8310 Tranbjerg • 8630 3700 • tranbjerg@djurslandsbank.dk
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Vi glæder os til
at præsentere dig
for køberen til din
bolig. Er du klar?

* kilde: boligsiden.dk, 12.04.2018, villasalg i Tranbjerg

Book e
n
salgsv gratis
urderi
ng
og få b
yens b
e
sælge
nde m dst
ægler
team
på sag
en...*
Ring:
8629
0771

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
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Ejendomsmæglerkæde for Danske Bank koncernen

k r æ m m e r eo p s l a g

18. august kan alle børn igen sælge
deres brugte legetøj, når der er Børnenes eget Kræmmermarked ved Center
syd.
og dukkerne samlet støv,
H arog bilerne
har ingen leget med togbanen i
ﬂere år? Så se, om der ikke er andre, der
kunne få glæde af det brugte legetøj, samtidig med at I kan tjene en skilling på det
og få en hyggelig dag.
Bag kræmmermarkedet står Tranbjerg
Tidende i samarbejde med Center Syds
butikker.
Planlægningen er i gang, og i skrivende
stund arbejdes der på de nærmere detaljer, så det endelige program kan vi først
løfte sløret for i næste nummer af Tranbjerg Tidende. Men mon ikke det lykkes
med lidt underholdning igen i år, og at
nogle af centerets butikker rykker udenfor
med gode tilbud.
Udover børnenes boder vil Tranbjerg
Tidende være til stede, så du kan få en
snak om vores arbejde.
Kræmmermarkedet åbner klokken
10.00 (boder kan opstilles fra 9.00) og
lukker igen klokken 14.00.

Som de tidligere år kan du købe pølser
og lidt at drikke.
Og traditionelt, fristes man til at sige,
deltager Tranerne og FDF, med hvad de
kan tilbyde ungdommen.
Børnenes boder
Alle børn er velkomne til at stille en bod
op. Det kræver ingen forhåndstilmelding.
Opstilling af boderne kan, som tidligere
nævnt, begynde på dagen kl. 9.00 (præcist). Repræsentanter for Tranbjerg Tidende vil vise, hvor boderne må stilles op. Af
hensyn til traﬁksikkerheden på området
og adgangsforholdene til centeret beder vi
om kun at bruge de anviste områder.
Og så er der jo det med præmierne.
Til de mest festlige, farverige, ﬂotteste
eller fantasifulde boder er der præmier på
henholdsvis 400, 300 og 200 kr. Præmierne uddeles klokken 13.45 af Tranbjerg
Tidende.
Det endelige program, og de nærmere
detaljer, kan du se i det næste nummer
af Tranbjerg Tidende, som udkommer 8.
august.
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MOTOR-DEPOTET A/S
Hasselager Allé 1
8260 Viby
Tlf. 86 28 24 00
www.motor-depotet.dk

MITSUBISHI
MOTORS

Nørre Rengøringsservice
Vi tilbyder rengøring så som:
s +ONTOR s 4RAPPEVASK s 0RIVAT
Slut-rengøring
NÌR DU SKAL FRAFLYTTE DIN BOLIG
2ING ELLER SKRIV EFTER TILBUD
PÌ     ELLER
NORREVAENGET GMAILCOM

LÆGEVAGTENS
TELEFONNUMMER

7011 3131

Dahlgaard Haandvaerk ApS
.VSFSBSCFKEFt'BDBEFSFOPWFSJOHt5PUBMFOUFSQSJTF

.JDIBFM%BIMHBBSE

5MG

md@dahlgaardhaandvaerk.dk
)PSTFWOHFUt5SBOCKFSH+tXXXEBIMHBBSEIBBOEWBFSLEL

Din lokale VVS-installatør i Tranbjerg
29
s.dk – eller ring 86
vv
ke
un
.m
w
w
w
Bestil tid online på

05 58

MUNKE VVS A/S | TRANBJERG HOVEDGADE 48 | 8310 TRANBJERG | WWW.MUNKEVVS.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.
Simon Hvid Svensson
55 46 84 39
Bankrådgiver

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

Gør det muligt
Viby afdeling
Skanderborgvej 190
8260 Viby
nordea.dk

90(-#.&12.+205&2/:!2

VI TA’R ORDENTLIG HÅND OM DIN BIL

7 7
7 8 
7 

Solbjerg Biler

.+")$0&.3$#&!#$   .+")$0&
+%   ,!(+1.+")$0&"(+$0#*
4441.+")$0&"(+$0#*

AutoPartner6%.0$-1(**$0'$#11*5+#
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AIA-TRANBJERG
GYMNASTIK
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AIA-TRANBJERG
GYMNASTIK

Din lokale glarmester

Hørning Glas
2ANDERSVEJ  *EKSEN s  (RNING

Tlf. 8692 3402 s HOERNINGGLAS

MAILDK

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

e
Vi komm
lt
overa

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

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

Tlf. 8629 1243
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Helle Riising Bruhn

Kom med i
Tranbjerg Fællesråd
 Fælles er vi stærke – enkeltvis er vi svage
 44 foreninger og institutioner er allerede medlem
 Talerør direkte til politikerne og magistraterne
,QGÁ\GHOVHSnGLWORNDORPUnGH
6\PEROVNPHGOHPVJHE\USnNUnUOLJW
0XOLJKHGIRUDWRSQnWLOVNXGWLORIIHQWOLJHDNWLYLWHWHU
+MHPPHVLGHPHGQ\KHGHU
*HQHUDOIRUVDPOLQJJDQJnUOLJW
0XOLJKHGIRUDWNRPPHLQGLEHVW\UHOVHQ
6HPHUHSnZZZWUDQEMHUJGN

Om Tranbjerg Fællesråd
7UDQEMHUJ) OOHVUnGEOHYGDQQHWLHIWHU
nUHW)RUPnOHWHUDWO¡VHRSJDYHU
VRP7UDQEMHUJRPUnGHWVIRUHQLQJHU
JUXSSHULQVWLWXWLRQHUVNROHUUnGQ YQ
PYHIWHULQWHUQEHVOXWQLQJÀQGHUKHQ
VLJWVP VVLJWDWV¡JHO¡VWLI OOHVVNDE
herunder:
²DWVNDEHRYHUEOLNRYHURJLQIRUPHUH
RPGHIRUVNHOOLJHDNWLYLWHWHUGHUWLOE\

GHVEHERHUQHL7UDQEMHUJRPUnGHW
²DW\GHELVWDQGYHGKHQYHQGHOVHWLO
RIIHQWOLJHP\QGLJKHGHUHIWHURSIRUGULQJ
IUDGHHQNHOWHPHGOHPVJUXSSHU
²DWY UHO\GK¡UHRYHUIRUEHIRONQLQ
JHQVEHKRYIRUQ\HDNWLYLWHWHULQVWLWX
WLRQHURJOLJQHQGHVDPWIRUHVOnO¡V
QLQJHUGHULP¡GHNRPPHUEHKRYHQH

Murermester

Allan Lauridsen
 !  
 
  

Bilsyn
Søren Fanøe
PAVA Bilsyn Solbjerg
Solbjerg Hovedgade 21 · 8355 Solbjerg
Tlf. 20 18 54 19 · Solbjerg@pavabilsyn.dk
www.pavabilsyn.dk

Din bedemand
er en kvinde
Den kvindelige intuition er med
til at lette svære samtaler. Har du
mistet en, der står dig nær kan
ϐÞ¤¤Ǥ
Þ
rundt.
§
begravelse/bisættelse efter dit og
ÞÞǡǡ
sidste farvel bliver et rart minde.
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VI ER POKKERS
DYGTIGE I DIT
OMRÅDE

Bestil gratis salgsvurdering:
70 70 79 61
info@aarhusmaeglerne.dk
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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Grease opsættes af frivillige ildsjæle

med til Vilhelmsborg FestK om
spil når de i år opfører musicalen
GREASE. Vi skal tilbage til 1950’erne
Amerika, hvor der strømmede fed rock
ud af radioerne, og der blev drukket
milkshakes i lange baner. I sommerferien
møder Dany Zuko den søde Sandy, men
da ferien slutter, beslutter de at ende deres
sommerﬂirt. Til begges overraskelse mødes de igen på Rhydell High, hvor Dany
har svært ved at forklare sit forhold til
den søde pige overfor de hårde drenge
i T-bird. Samtidig kæmper Sandy for at
blive accepteret af både Dany og de spydige piger i Pink ladys.
Siden musicalens begyndelse i 1972 har
den charmeret sig ind i hjerterne på pub-
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likum på tværs af generationer! Derfor
er Grease gået hen og blevet en klassiker
i musicalverden. Vilhelmsborg Festspils
Instruktør, Dorthe Hansen Carlsen, har
taget udfordringen ved at opsætte en klassiker og har valgt at styre væk fra det udtryk, der fremstår i ﬁlmen fra 1978 med
John Travolta og Olivia Newton-John i
hovedrollerne. Dorthe vil gå tilbage til
rødderne og gøre musicalen mere rå og
upoleret, så både karakteren og deres historier skinner klarere igennem, og man
derfor føler, at man er kommet hjem med
dybere historie, end den man måske kender i forvejen.
Vilhelmsborg Festspil har som altid sat
skuespillerholdet med amatørskuespille-

festspil
re, og igen i år kan de præsentere et hold
på højt niveau, og skabe kun den magi
og energi man kan få fra 100% lystdrævende skuespillere. De har øvet med både
instruktør, koreograf og korleder siden
marts måned og glæder sig meget til at
give den max gas foran et publikum til
premieren den 31. Juli.
Kreativt arbejde backstage
For at skuespillerne skal kunne spille et
ﬂot show, skal de selvfølgelig have en scene til at danse og synge på, dette arbejder
byggegruppen meget ihærdigt på i øjeblikket. I scenograﬁen er der ingen tvivl
om, at man beﬁnder os på en Amerikansk
high school, da den bliver bygget op med
en sportstribune og high school lockers.
Men undervejs afslører scenograﬁen mange forskellige skjulte rum, og derfor har
de blandt andet en skjult drejescene i år.
Scenograﬁen er igen i år designet af Kirstine Pedersen, og hvis man sidste år så
forestillingen ”9to5”, så man en scene, der
var levende og gang på gang overraskede
og afslørede nye funktioner. Dette gjorde
nærmest scenen til en aktiv medspiller,
som skuespillerne skulle stifte bekendtskab med, da de stod på den første gang.
Scenograﬁen arbejder i år ud fra samme
ide og bliver igen multifunktionel. Byggegruppen har derfor en stor og spændende
opgave foran sig. Hvis det er noget, du synes lyder spændende, kan du besøge deres
hjemmeside på www.vbf.dk og læse mere
om, hvordan du kan hjælpe til!
Ligesom byggeholdet er deres sygruppe også fuldt optaget. I år står den på en
masse kjoler i ﬂotte pastelfarver og dertilhørende underskørter. Til kjolerne er
der fundet de helt rigtige mønstre, så de
klassiske 50’er kjoler ser skønne ud både i

deres naturlige fald og folder sig helt rigtig ud, når de twistes rundt i dans. I kostumerne vil der også være overraskelser,
der vil komme bag på publikum. De er
udtænkt af de altid kreative kostumeledere, Grethe Skodborg og Hanne Glejstrup.
Også i kostumegruppen kan du hjælpe til,
hvis du synes deres arbejde lyder spændende. Besøg hjemmesiden www.vbf.dk
og få mere information herom.
Vil du se alle disse kreative menneskers
arbejde samles i en stor og ﬂot enhed? Så
køb en billet og inviter din nabo med. I
kan med fordel komme tidligt og nyde
den danske sommer og en lækker tapastallerken fra Odder Parkhotel i de smukke
omgivelser ved Vilhelmsborg Gods. Køb
både din billet og mad på www.vbf.dk
Vilhelmsborg Festspil glæder sig meget til
at rocke med jer fra den 31. Juli.
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Din lokale bedemand- og kvinde
i Tranbjerg
Bedemand Riising
Helle og Henrik Riising
Tranbjerg Centret Syd
8310 Tranbjerg
www.riising.dk
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Tlf. 86 29 12 43
Få gratis tilsendt ”Min sidste vilje”

Vidunder Knolden
Blomster og Brugskunstforretningen hvor æstetik, etik og personlig betjening
er i fokus. Bestillinger kan foretages på telefon 8629 0411.
Du er naturligvis også altid velkommen til at komme ind i butikken.

Vi har altid et ﬁnt udvalg af planter og friske afskårne blomster af høj kvalitet
Vi tilbyder endvidere et bredt udvalg af søde gaver og smuk brugskunst
i alle prisklasser.
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Basargruppen ved Tranbjerg Kirke støtter
gennem Folkekirkens Nødhjælp
et nyt børneprojekt i Malawi
Se side 6 –7

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

Personregistrering Syd

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

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

Sognepræst David Johannes Kessel (Kbf)
21 66 70 60 / djk@km.dk
Træffes bedst kl. 12.00–13.00 tirsdag til
fredag eller efter aftale
Sognepræst Anja Stokholm
22 82 52 59 / anst @km.dk
Træffes bedst kl. 12.00–13.00 tirsdag til
fredag eller efter aftale
Sognepræst Anette Brøndum
40 12 85 22 / anebr@km.dk
Træffes bedst kl. 12.00–13.00 onsdag til
fredag eller efter aftale
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
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Kontakt Personregistrering Syd
vedrørende dåb, vielse, begravelse,
navne og attester.

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

Gudstjenester

Shop-Amok
Genbrugs børnetøj 0-12 år

Søndag den 24. juni
10.00 Højmesse v. Anja Stokholm
Søndag den 1. juli
10.00 Højmesse v. Anette Brøndum

Søndag den 15. juli
10.00 Højmesse v. vikarpræst Jakob
Thorup Jensen (Kolt)
Søndag den 22. juli
10.00 Højmesse
v. David Johannes Kessel
Søndag den 29. juli
10.00 Højmesse
v. David Johannes Kessel
Søndag den 5. august
10.00 Højmesse v. Anja Stokholm
Søndag den 12. august
10.00 Højmesse v. Anja Stokholm
Søndag den 19. august
10.00 Højmesse
v. David Johannes Kessel

Plejehjemsgudstjenester
27. juni kl. 14.00
Lokalcenter v. David Kessel
11. juli kl. 10.30
Friplejehjemmet v. Anette Brøndum
25. juli kl. 14.00
Lokalcenter v. David Kessel
8. august kl. 10.30
Friplejehjemmet v. Anja Stokholm
29. august kl. 14
Lokalcentret v. Anja Stokholm

,6KRS$PRN¿QGHUGXGHW¿QHW¡MWLO
DOOHIRUPnO
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3nJHQV\QPDQGDJDXJXVW
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WLOE¡UQL0DODZL
0HGYHQOLJKLOVHQRJSnJHQV\Q

Seniorpigerne

Nicolai

SCT

Søndag den 8. juli
10.00 Højmesse v. Anette Brøndum

Tjenesten
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
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Over skyerne er himlen altid blå
Af Anja Stokholm

„

4
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an si’r, at over skyerne er himlen
altid blå. Det kan være svært at
forstå, når man ikke kan se den.” Sådan
sang Anne Linnet tilbage i 80’erne. At
himlen er blå er ikke svært at forstå i
skrivende stund. Det er maj, og himlen
er lysende blå, skoven er nyudsprunget og grøn, og æbletræerne i haven
bugner af lyserøde og hvide blomster.
Alting pibler frodigt frem, og skønt
det ifølge kalenderen ikke er sommer
endnu, så har vi alligevel fået lov til at
opleve sommerdage, som man næsten
kun tør drømme om.
Og selv om man har oplevet underet før – set det samme æbletræ med
blomster, duftet til det nyklippede græs
og set skoven sprød og grøn – ja så kan
man endnu engang på både humør og
sindsstemning mærke, at naturunderet
omkring os stadig kan noget. Det kan få
ens dag til at se helt anderledes lys ud.
Det kan måske tilføre én en besynderlig form for ro, eller det kan måske ligefrem give én mod til alt det, der ligger
og venter derude i det uvisse.
F Kirke og Sogn

Æbletræet og blomsterne gør ikke noget sensationelt – de gør bare, hvad
de er sat til. De gør det samme, som de
gør hvert eneste år, når det igen bliver
forår. Det er der ikke noget sensationelt
ved – og alligevel er det underfuldt. I alt
det grønne og lyserøde under den blå
himmel er der på besynderlig måde
gemt en kraft, som ﬂyder over med
liv. Som hjælper én med både at få
løftet blikket og at sænke de spændte
skuldre.
Johannes Møllehave siger et sted, at
der er to forskellige måder at leve på.
Man kan tage livet for givet – eller så
kan man tage livet for givet. Og selv om
det lyder ens, så er det to meget forskellige måder at leve sit liv på. For Møllehaves pointe er, at enten lever man,
som om alting er en selvfølge – eller så
lever man, som om alting er et under.
En gave, der er givet os.
Det er en kristen påstand, at livet er
givet os, som en gave. At i det mindste
gemmer det største sig. At den livskraft,
vi mærker omkring os på en af de dage,
hvor himlen er blå – den er hverken
tilfældig eller en selvfølge. Men den
har rod i det under, at verden er skabt.
Det under, at bag tilværelsen ﬁndes en
kraft, som vil kalde liv frem.
Vi har stadig lov til at håbe på en lang

sommer fuld af lyse og varme dage under en blå himmel. Skulle det ske, at
skyerne ﬁnder på at trække sig sammen
over os, må vi minde os selv og hinanden om Anne Linnets ord: ”Over skyerne er himlen altid blå”. Selv om det kan
være svært at forstå, når man ikke kan
se den – så er det alligevel nogle ord,
som måske kan være med til at kaste lys
over ens dag og sende én ud i tilværelsen med lidt mere frimodighed.
På samme måde er det med salmen
”Det dufter lysegrønt af græs”.
Læs den her – eller gå i kirke og syng
den!
Det dufter lysegrønt af græs
i grøft og mark og enge.
Og vinden kysser klit og næs
og reder urtesenge.
Guds sol går ind
i krop og sind,
forkynder, at nu kommer
en varm og lys skærsommer.

Ja, du gør alting nyt på jord,
en sommer rig på nåde.
Men klarest lyser dog dit Ord
af kærlighedens gåde.
Alt kød må dø,
hver blomst blir hø.
Når vissentørt står ﬂoret,
da blomstrer evigt Ordet.
Ja, Jesus Kristus er det Ord,
der skaber liv af døde,
så ny blir himmel, ny blir jord,
en verden grøn af grøde.
Kom, Jesus, snart,
og gør det klart:
den morgenstund, du kommer,
da gryr en evig sommer.
Carl David af Wirsén 1889.
Johannes Johansen 1985, 1988, 1993,
1995 og 1996.
God sommer!

Hør fugletungers tusindfryd
fra morgen og til aften!
De kappes om at give lyd,
der priser skaberkraften.
Hvert kim og kryb
i jordens dyb
en livsfryd i sig mærker
så høj som himlens lærker.
Se, blomsterﬂorets farvepragt
gør alle ord forlegne.
Kong Salomon i kroningsdragt
misundeligt må blegne!
Alt smukt, vi ved,
al kærlighed,
den mindste fugl og lilje
er, Gud, din skabervilje.
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Tranbjerg giver trivsel til børn i Malawi
Overskuddet fra vores årlige basar i
Tranbjerg har gennem mere end 10 år
hjulpet hundreder af gadebørn, som på
børnecentret Chisomo i hovedstaden
Lilongwe i Malawi har fået kærlig støtte
og hjælp. Chisomo kører nu ﬁnt og får
så god støtte fra anden side, at vi kan
ændre vores støtte.
Folkekirkens Nødhjælp arbejder på at
forbedre forholdene ude på landet og
skabe robuste samfund. Det er baggrunden for, at Tranbjergs hjælp til
børn nu rykker til Mzimbadistriktet i
det nordlige Malawi. Her gør Folkekirkens Nødhjælp en bred indsats, der
sigter på, at børn og unge får en god
opvækst. Rent vand er nøglen til en
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næringsrig kost, så børnene ikke bliver
syge eller går sultne i skole.
Rent vand og køkkenhaver
Målgruppen i Mzimba inkluderer børn
under 5 år, skolebørn i alderen 6 –17 og
kvinder, der spiller en stor rolle for børnenes opvækst.
Helt konkret er planen at etablere nye
brønde i 5 landsbyer og på 2 skoleområder. Omkring hver brønd bliver der
dannet en brøndkomité, hvor familier
får undervisning, frø og redskaber til
dyrkning af køkkenhaver med det mål
at reducere vandbårne sygdomme og
forbedre børnenes ernæring og trivsel.
Etablering af en brønd, undervisning

og køkkenhaver er budgetteret til omkring 50.000 kr. Landsbyerne bidrager
med frivillig arbejdskraft og sparer en
lille sum penge op til senere vedligeholdelse, som sammen med Folkekirkens Nødhjælps støtte er med til at
gøre projektet bæredygtigt – også for
kommende generationer.
Sammen med Tranbjerg Kirke samler
Dansk Friskoleforening også ind til rent
vand og trivsel for børn i Malawi.
BASARGRUPPEN
Vi fortsætter vores arbejde i gruppen
til og med 23. juni. Så holder vi sommerferie, og onsdag den 15. august mødes vi i salen, hvor jeg vil sørge for lidt
godt til kaffen.
Grethe Gylling
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Fra Onsdagsforums udﬂugt til
Jelling.
Her besøgte man bl.a.
Oplevelsescenter Kongernes
Jelling.

På Dybbøl-dagen, den 18. april, havde
to frivillige hjælpere ved kirken tilbudt
at lave sønderjysk kaffebord. Her er
stemningsbilleder fra eftermiddagen.
Menighedsrådet havde møde samme
aften og ﬁk lejlighed til at smage fra
det ﬂotte og herlige kagebord.
Tak for initiativet – og dejlige kager!
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