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Den gordiske knude i starten af Tingskov Alle
Bestyrelsen i Fællesrådet på cykeltur og her grubles der intenst over en sikker stikrydsning på 
Tingskov Alle ved Sønderbro – en gordisk knude. Læs mere om de nye stier på side 38. 
Foto: Jørgen Dahlgaard

Husk at indstille
Fristen for at indstille en 
kandidat til Frivilligprisen 
nærmer sig. Den 20. august 
er  den sidste chance.  Læs 
lederen på side 2, og bliv 
klogere på hvor og hvordan 
du gør.

Hjælp Naturcenter
Har du en lille smule tid til 
overs, vil de frivillige på Na-
turcenteret gerne have en 
ekstra hånd. Læs mere på 
side 26.

Østervang udvider
Spadestikket er taget til 8 
nye skæve huse til deres be-
boere. Læs mere om projek-
tet på side 34.

FRIVILLIGPRIS´18
TRANBJERG
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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  13. september,  
udgivelsesdatoen er den 10. oktober. 
Tryk: LaserTryk
Oplag: 4.600

Redaktøren er glad
Og hvorfor er jeg nu det? 

I et tidligere nummer skrev vi her i bladet om nogle af de tiltag, 
vi har lavet og står for i Tranbjerg. I sidste nummer lancerede 
vi så et nyt tiltag, Frivilligpris´18. Ideen opstod som følge af, at 
Aarhus er frivillighovedstad i 2018, og derfor var det nærliggen-
de at hædre en frivillig i Tranbjerg. Som sagt så gjort. Retnings-
linjerne blev lagt, og for at sikre, at vi får en bred bedømmelse 
af de forhåbentlig mange kandidater, der indstilles, har vi lavet 
en aftale med Menighedsrådet, AIA-Tranbjerg, Lokalcenteret og 
Fællesrådet, om at være med, når udvælgelsen skal foretages.

I sidste nummer af bladet bragte vi indstillingsskema og regler, 
og skulle du have overset det, så fortvivl ikke, idet både indstil-
lingsskema og regler kan hentes via vores hjemmeside www.
tranbjergtidende.dk.

Indstillingsfristen er den 20. august, så du kan også lige nå 
det, hvis du møder op, når vi 18. august holder Børnenes eget 
Kræmmermarked på P-pladsen ved Center Syd. Her får du også 
mulighed for at høre mere om initiativet.

Vi ved, at der går en masse frivillige rundt og gør et stort uløn-
net arbejde for at hjælpe andre, og som fortjener et skulderklap. 
Vi er også klar over, at nye tiltag tager tid, før de bliver rigtig 
kendte. Alligevel håber vi, at der allerede i år kommer mange 
kvalificerede kandidater. 

Bliver initiativet godt modtaget, gentager vi det i årene 
fremover

Jeg tror på, det lykkes – derfor er jeg en glad mand.
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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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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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   b i b l i o t e k

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

Tranbjerg Bibliotek
Glæd dig til efterårssæsonen på biblioteket.

Du kan allerede nu hente vores program for he-

le efteråret og det er smækfyldt med gode og 

spændende tilbud.

Udstillinger

August: Eva Flensted udstiller malerier og 
smykker.
September: Line Gottfred Petersen udstiller 
glas.
For børnene starter vi sæsonen med en 
danseforestilling.

I MIN SKOLETASKE

Fredag den 14. september kl.10.
Her leges og danses med førskole- og indsko-
lingselementer. En fortælling folder sig ud og 
vi tager på en lille udflugt, hvor vi sammen 
finder nye venner og nye oplevelser.
I samarbejde med Børnekulissen.
For børn mellem 5 og 7 år.
Tilmelding er nødvendig. Gratis billetter via 
aakb.dk

BRITA LÆSER OP

Fredag 28. september kl. 10.00.
Fredag 26. oktober kl. 10.00.
Fredag 23. november kl. 10.00.
Der er ikke noget som at få fortalt en god 
historie!
Brita Bartels, glæder sig til igen at læse gode 
historier højt for lytteglade børn. Samtidig kan 
man i børnebiblioteket finde inspiration til 
højtlæsning derhjemme.
For børn mellem 3 og 7 år. Tilmelding er 
nødvendig.
Gratis billetter via www.aakb.dk

For de voksne fortsætter strikkeklubben Strik-
In og det er som altid den første torsdag i hver 
måned kl.18. Alle er velkomne og det er ikke 
nødvendigt at tilmelde sig.

Lær at strikke… 

…hækle og tunesisk hækling.

Lørdag den 22. september kl.13
I samarbejde med strikkeklubben Strik-In.
Gratis at deltage men tilmelding er nødvendig 
via www.aakb.ak

Forfatterbesøg

Sæt allerede nu kryds i kalenderen ved onsdag 
10. oktober kl.10.30.
Her får vi nemlig besøg af forfatterdebutanten 
Sebastian Bune.
Sebastian Bune beskriver i sin bog Min fami-
lie, som er set gennem barnets øjne, en volds-
ramt familie og et system, der varetager foræl-
drenes tarv fremfor børnenes trivsel.
Tilmelding er nødvendig. Gratis billetter via 
www.aakb.dk
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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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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:

15. aug  kl. 15-17 lopper modtages til markedsdagen

16. aug.  Markedsdag med indskrivning til aktiviteter

21. aug.  Tur til Friedrichstadt

13. sept.  Rigtige Mænd (se opslag på Lokalcenteret)

14. sept.  Hattedamer (se opslag på Lokalcenteret)

 5. okt.  Oktoberfest

 9. okt.  kl. 9.30-12.00 vaccination på Lokalcenteret

18. okt.  Rigtige Mænd (se opslag på Lokalcenteret)

24. okt.  Tøjsalg

Tranbjerg Brugerråds hjemmeside www.tranentranbjerg.dk
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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 skaber værdi 
 
Solbjerg Hovedgade 24, 8355 Solbjerg, telefon 86 92 75 66 
www.john-schantz.dk, E-mail: revisor@john-schantz.dk  
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Grønløkke
   Aftenskole
 Tranbjerg J

Den 38. sæson i din lokale aftenskole!

Vil du gå til yoga, bevægelse og afspænding, Qigong, glasfusing, 
knipling eller noget NYT boligindretning og tegning for begyndere?

Se Grønløkke Aftenskoles kursusprogram for sæson 2018/2019 på 

www.groenloekkeaftenskole.dk
På websiden fi ndes oplysninger om tilmelding, holdinformation og 

betaling. Se også Mårslet Aftenskoles program, hvis et hold i 
nabobyen kunne friste…

Vel mødt og tag din nabo med!

GRØNLØKKE AFTENSKOLE – TRANBJERG J 
v/ Henny Margrethe Bauning 

Tlf.: 86 29 06 49
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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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tter i år holder Tranbjerg Krolf 
Klub åbent hus, hvor alle kan prø-

ve at spille krolf. Det sker søndag den 
9. september på banerne ved Tranbjerg 
Lokalcenter.

Krolf er et spil, der har hentet noget fra 
kroket, nemlig ”værktøjet” kølle og kugle, 
og noget fra golf, nemlig banen med et 
antal huller. I krolf er der 12 huller. Krolf 
nyder en stigende popularitet over hele 
landet, og der afholdes ofte stævner, hvor 
spillere fra flere klubber mødes.

k r o l f

A

Krolfklubben inviterer til fri bane
Til åbent hus-arrangementet er både 

unge og ældre velkomne. Det kan være en 
god mulighed for hele familien til at prø-
ve spillet. Mød op søndag den 9. septem-
ber kl. 10 ved cafeen  på lokalcentret. Un-
der en kop kaffe med rundstykker gives 
en kort introduktion, herefter stilles kølle/
kugle til rådighed. Så står den på krolf - 
måske med et hole-in-one - til henad kl. 
12, hvor der afsluttes med uddeling af 
præmier til de bedste nybegyndere.
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100 års jubilæumsreception
Fredag den 17. august 2018

AIA-TRANBJERG Fodbold 
inviterer til 100 års jubilæumsreception 

fredag den 17. august 2018 kl. 15.00 -17.00. 

Receptionen afholdes i AIA-TRANBJERGs klubhus, 
Grønløkke Alle 7A, 8310 Tranbjerg, og vi håber, at rigtig mange 
vil være med til at fejre, at det netop den dag er 100 år siden, 

at de første AIA-fodboldstøvler blev snøret, og den første 
fodbold ramte netmaskerne.

Det kan være svært at finde en gave til én, der bliver 100 år, 
men vi vil gerne være med på noderne og ønsker os derfor 

allermest et bidrag til en kommende kunststofbane.

Eventuelle bidrag kan indsættes på konto 7266-1227164
Vi glæder os til at se dig/jer til receptionen.

Med venlig hilsen
Morten Mølgaard, Formand 
AIA-TRANBJERG Fodbold

INVITATION
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Fodboldafdelingen i AIA-TRANBJERG 
har den 17. august eksisteret i 100, og 
det skal naturligvis markeres.

er bliver udgivet et jubilæumsma-
gasin på 92 sider, og det bliver hus-

standsomdelt til alle i 8310 Tranbjerg J i 
uge 32 og sendt til medlemmer og andre.

Programmet for jubilæet er der alle-
rede taget fat på. Den 31. maj var der en 
AGF-aktivitet, da AGF kom til Grønløkke 
med sin superligatrup og træner David 
Nielsen.

Der var en times træning af ungdoms-
spillere i alle aldre, og derefter skrev spil-
lerne autografer til en lang række af børn 
og voksne.

Dagen sluttede af med en showkamp 
på 2x30 minutter, hvor superligaspiller-
ne mødte AIA-TRANBJERGs første- og 
andethold.

Fredag den 17. august (jubilæumsdagen)
15 - 17:  Offi ciel reception i klubhuset for 

medlemmer, sponsorer støtter  og 
indbudte.

18.00:    Middag på Tranbjerg Kro 
(alle pladser optaget).

Fodbold i 100 år
Lørdag den 18. august
10-17:  Sportsdag på Grønløkke for alle 

klubbens hold og med aktiviteter 
for alle omkring klubhuset og på 
anlægget. Der er lagt op til en fest-
lig dag for alle aldersgrupper.

18.00:   Jubilæumsfest for alle medlemmer, 
samarbejdspartnere og byens bor-
gere i et telt uden for klubhuset. 
Deltagelse i spisning koster 200 kr., 
og tilmelding er nødvendig. Til-
meldingsfristen er den 8. august, 
men gå ind på hjemmesiden www.
aia-tranbjerg.dk og se, hvordan 
man tilmelder sig. Der er måske 
stadig ledige pladser.

Et stort ønske
Hvad ønsker man sig som 100-årig? Fod-
boldafdelingen har et brændende ønske: 
Man vil gerne have en kunststofgræsbane 
snarest muligt. Så hvis man gerne ville 
støtte fodboldafdelingen, så vil et beløb til 
den være meget velkommen. Eventuelle 
beløb kan indbetales på konto: 
7266 - 1227164.

D
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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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I

Af Morten Eaton Mølgaard, formand, AIA-
TRANBJERG Fodbold

 anledning af AIA-TRANBJERGs 
100 års jubilæum vil jeg gerne be-

nytte denne specielle anledning til at øn-
ske klubben, dens medlemmer og frivil-
lige et stort tillykke. 

100 års historie giver rig anledning til 
at genfortælle klubbens historie og i det 
perspektiv mindes de personer, der har 
været med til at grundlægge og skabe den 
klub, som vi kalder vores i dag.  

Klubbens berettigelse er som ved dens 
opstart i 1918 dens medlemmer. Fra vo-
res yngste piger og drenge til vores ældste 
herrer i oldboys, kvinder der staves med 
Q og senior herrer er vi velrepræsenteret 
som klub i dag. Stor tak til vores spillere 
for at gøre klubben ære på både ude- og 
hjemmebane og værne om vores fælles 
motto. I er ikke kun den sportslige driv-
kræft, I er livsnerven i vores fællesskab.

AIA-TRANBJERG er som mange andre 

Formandens hilsen
foreninger bundet sammen af de mange 
frivillige hænder, der dagligt er med til at 
løfte de mange opgaver en klub, som vo-
res kræver. Disse personers arbejdsind-
sats gør det muligt for os andre at kunne 
nyde fællesskabet og dets rammer. Det er 
en glæde at indgå i samarbejdet med jer 
og kunne drage fordel at jeres mange års 
erfaring. Så kære trænere og andre frivil-
lige i AIA-TRANBJERG: Det er med den 
største ydmyghed, at jeg siger tak for jeres 
store indsats og villighed. I er ikke kun en 
unik kapacitet for klubben, men også for 
Tranbjerg som lokalsamfund. 

Breddeidræt hos børn og unge er i sin 
helhed præget af forældres og familiers 
engagement. AIA-TRANBJERG er ingen 
undtagelse. Vi er stærkt afhængige af for-
ældres lyst og vilje til at involvere sig både 
i egne og andres børn. Vi har i mange år 
oplevet denne vilje, og jeg ser forældrene 
som de primære ambassadører for AIA-
TRANBJERG. Jeg håber, at I fortsat vil 
påtage jer denne opgave i fremtiden og 
videregive den til kommende medlem-
mer og deres forældre. Tak for jeres støtte 
og hjælp samt for opbakning i både med-
gang og modgang.

Det er med stolthed, at vi kan kigge 
tilbage på 100 år med fodbold og fælles-
skab. Det er nu vores pligt at forvalte de 
traditioner, vi har overtaget og udvikle 
nye idéer og et videre grundlag for AIA-
TRANBJERGs beståen. Jeg ønsker derfor 
fremover, at hver spiller, træner og andre 
repræsentanter for AIA-TRANBJERG i 
også i fremtiden må kende, forstå og med 
stolthed kan tilslutte sig vores motto: ”Al-
drig er træets top mere værd end roden.”

Morten Mølgaard.
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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



20. september 25. oktober 22. november

Lone Ø. Kristensen Annette Hermann Gitte Sand Hanne Lykkeskov 
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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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Tranbjerg Lokalhistoriske Samling  
– Lars Kjærsgaard Johansen

a Bruno Britze i 1928 efterfulgte sin 
far som bestyrer på Sleth Teglværk, 

var der ansat 90 mand, og produktio-
nen var på sit højeste, ni millioner mur-
sten om året. På de andre teglværker i De 
Forenede Teglværker var situationen den 
samme, og i en artikel i fagbladet Lerin-
dustrien i 1930 oplyste direktøren Søren 
Nymark, at værkernes samlede produk-
tionskapacitet var 21 millioner mursten, 
men at efterspørgslen var endnu større. 
Derfor havde De forenede Teglværker 
været nødt til at købe en million sten fra 
andre teglværker. Årsagen var meget stor 
byggeaktivitet både på landet og i Aarhus. 
Søren Nymark afviste dog at have planer 
om at udvide produktionen eller opføre 
et nyt teglværk med den begrundelse, at 
”ingen industri er inde under så skiftende 
konjunkturer som vor”. Det skulle vise 
sig både at være en klog beslutning og en 
præcis beskrivelse af teglværkernes situa-
tion de følgende halvtreds år.

Mursten til Aarhus Universitet
En medvirkende årsag til den store efter-
spørgsel var en meget stor gave på en mil-
lion mursten fra De forenede Teglværker 
til Universitetssamvirket, som op gennem 
1920´erne havde arbejdet for at få etable-
ret et universitet i Aarhus. Tilbuddet blev 
givet i 1928, og da Aarhus by havde til-
budt at stille en grund til rådighed, accep-
terede staten tilbuddene. Søren Nymark 
var meget aktiv i Universitetssamvirkets 

D

Sleth Teglværk 1930-1982

arbejde, og han var således en af de per-
soner, der fik betydning for, at universite-
tet blev placeret i Aarhus.

Universitetets arkitekt C.F. Møller fore-
trak som bekendt at bruge gule mursten 
frem for røde, der er de mest almindelige 
i Danmark, og han valgte også at bruge 
gule tagsten. Den tidligere medarbejder 
ved Tranbjerg Lokalhistoriske Samling, 
Olaf B. Knudsen, har opsporet, at murste-
nene til universitetet blev produceret på 
Sleth Teglværk, mens tagstenene kom fra 
Emiliedal Teglværk i Højbjerg.

Sleth Teglværk producerede mange 
gule mursten, idet der var meget blåler i 
området. Det ligger dybere end rødleret 
og er derfor vanskeligere at grave frem. 
Blåleret indeholder mere kalk og skal 
brændes ved ca. 1100 grader, hvorved den 
gule farve fremkommer, mens rødleret 
skal brændes ved ca. 900 grader.

Skiftende konjunkturer (1935-1953)
I 1935 købte Sleth Teglværk Peder Jen-
sens gård i Børup for at sikre adgang til 
tilstrækkelig ler i fremtiden. Imidlertid 
var den økonomiske verdenskrise nået til 
Danmark i begyndelsen af 1930´erne, og 
både landbruget og industrien var blevet 
hårdt ramt. Derfor var efterspørgslen ef-
ter mursten meget begrænset, og i februar 
1938 var der kun ansat ca. 50 mand på De 
forenede Teglværker mod normalt 250. 
Årsproduktionen var normalt 25 millio-
ner sten, men i 1937 var der kun blevet 
solgt 6 millioner. Med andre ord var pro-
duktionen tæt på at gå i stå i slutningen 
af 1930´erne. 
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I 1941 efterfulgte Erik Nymark sin far 
som direktør. Han var blevet ansat i fir-
maet i 1927, og ligesom faderen blev han 
en markant erhvervsleder i Aarhus og fik 
mange tillidsposter, også på landsplan. 
Han fortsatte som direktør til 1969. 

Under Besættelsen var der i en peri-
ode indkvarteret tyske soldater i Pensio-
natet. Ligesom under 1. verdenskrig var 
det i Besættelsesårene vanskeligt at skaffe 
kul, og derfor begyndte teglværket igen at 
bruge tørv og i de sidste år også brunkul. 
Der var også begrænsninger på leveringen 
af elektricitet, og i 1945 kunne teglvær-
kerne kun få en tredjedel af den nødven-
dige elektricitet. Derfor blev man nødt til 
at indskrænke produktionen og foretage 
afskedigelser. 

Problemerne fortsatte i 1946 og 1947, 
og det betød, at produktionen var en del 
mindre end efterspørgslen. Manglen på 

mursten blev forstærket af væksten i bo-
ligbyggeriet, og ligesom i begyndelsen af 
1930´erne måtte De forenede Teglværker 
købe sten fra andre teglværker. I mod-
sætning til dengang, valgte Erik Nymark 
i 1953, at De forenede Teglværker skulle 
opføre et helt nyt teglværk, som blev pla-
ceret i Grundfør.

Hans Hansen
Heldigvis findes der nogle erindringer fra 
personer, der har arbejdet på teglværket, 
og derfor har vi en del oplysninger om ar-
bejdsforholdene og arbejdernes hverdag. 
En af de arbejdere, der har fortalt mest 
om teglværket, er Hans Hansen. Han blev 
født på Fyn i 1903, og i 1926 giftede han 
sig med Signe Hededal fra Kolt, hvor par-

Erik Nymark.

Hans Hansen kontrollerer temperaturen ved brændingen, 
ca. 1955. Fotograf Frede Larsen.
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ret bosatte sig. To år senere fik Hans Han-
sen arbejde på Sleth Teglværk, hvor han 
arbejdede i 42 år frem til 1970. Han døde 
i 1993.

De første 21 år fungerede Hans Han-
sen som altmuligmand, det vil sige han 
skulle erstatte kolleger, der var syge eller 
ikke mødte. Det var vanskeligt, idet han 
så skulle falde ind i rytmen i et sammen-
tømret sjak. Selv om Hans Hansen også 
var stolt over at kunne klare så mange 
forskellige funktioner, blev han meget 
glad for at blive udnævnt til det ansvars-
fulde job som brænder, et job han havde 
i 21 år. 

I 1928 arbejdede Hans Hansen fra 7 
til 17 seks dage om ugen. Arbejdstiden 
var 8 timer, og derudover var der afsat to 
timer til formiddags- og middagspause. 
Timelønnen var 81 øre, men der kunne 
tjenes mere ved akkordarbejde. En arbej-
der skulle flytte 10.000 mursten på en dag 
for at tjene en dagløn, og en mursten ve-
jede 3½ kg. Et trillebørlæs med 120 sten 
vejede altså 420 kg, så det kan ikke un-
dre, at Hans Hansen betegner det som en 
væsentlig forbedring, da trillebørene fik 
gummihjul i slutningen af 1930´erne. 

Fremgangsperiode og nyt teglværk  
(1953-1969)
I 1952 blev Herluf Ellermann udnævnt 
til ny bestyrer på Sleth Teglværk, og han 
havde jobbet indtil 1968. Den periode var 
én lang opgangsperiode for teglværkerne 
på grund af vækst i boligbyggeriet, og da 
den økonomiske højkonjunktur begyndte 
omkring 1960, blev byggeaktiviteten for-
øget yderligere. Derfor begyndte man hos 
De Forenede Teglværker at overveje at 
bygge et helt nyt teglværk i Slet. I efter-
året 1968 lukkede det gamle teglværk, og 

på det tidspunkt var byggeriet af det nye 
teglværk allerede begyndt på nabogrun-
den (hvor Davidsen ligger i dag). Produk-
tionen blev sat i gang i maj 1969, og det 
fuldautomatiske anlæg betød, at produk-
tionen kunne øges med ca. 50% selv om 
der var kun var ca. 20 ansatte.

Da bogstavet h forsvandt fra Sleth i be-
gyndelsen af 1950´erne, kom det nye tegl-
værk til at hedde Slet Teglværk 

Problemer og lukning (1969-1982)
Teglværksarbejderen Orla Hansen beteg-
nede senere det nye teglværk som en stor 
fejlinvestering. I bagklogskabens lys er 
det selvfølgelig rigtigt, men da beslutnin-
gen om at bygge det blev taget, havde der 
været højkonjunktur i ca. ti år, og både 
private, kommuner og staten byggede på 
livet løs. Højkonjunkturen fortsatte ind 
i 1970´erne, indtil oliekriserne standsede 
den, og pludselig begyndte arbejdsløs-
heden at stige og økonomien at gå i stå. 
Byggesektoren blev ramt af en kraftig af-
matning, og på grund af de nye og mo-
derniserede teglværker var teglværkernes 

Det nye teglværk, oktober 1969. F.v. Poul Christensen, Al-
fred Person, Frede Larsen.
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produktionskapacitet i 1980 dobbelt så 
stor som efterspørgslen. Det medførte 
skarp konkurrence, og ofte solgte teglvær-
kerne murstenene med tab. 

I 1969 havde Søren Nymark efterfulgt 
sin far, Erik Nymark, som direktør for De 
Forenede Teglværker. Han indså hurtigt 
byggekrisens betydning for De Forenede 
Teglværker, og i løbet af få år lukkede 
de et efter et. I 1974 blev Emiliedal Tegl-
værk lukket, få år efter skete det samme 
for Grundfør Teglværk og i 1981 stand-
sede produktionen både i Tilst og i Slet. 
I juni 1982 lukkede Slet Teglværk. Søren 
Nymark udtalte til Aarhus Stiftstidende, 
at Slet Teglværk havde kørt med under-
skud de sidste to år trods store leveran-
cer til Musikhuset og den nye politigård. 
Der blev indgået en samarbejdsaftale med 
Randers Tegl, som foruden maskiner køb-
te ler fra Slet, således at de kendte stenty-
per i et par år fortsat kunne produceres til 

Østre tørrelade efter lukningen, ca. 1969. Fotograf K. Rørmand

fx udbygninger. Søren Nymark erkendte, 
at en teglepoke på Aarhus-egnen var slut.

I dag er der næsten ingen spor efter 
Sleth Teglværk. De 12-14 meter dybe ler-
grave er blevet fyldt op med overskuds-
jord fra byggerier, men Pensionatet ek-
sisterer endnu på adressen Sletvej 41. Få 
meter vest for det, kan man i landskabet 
tydelig se rampen, hvorpå stikbanen fra 
teglværket til Odderbanen blev anlagt. 
Teglværkernes bygninger blev nedrevet, 
og i stedet er der blevet opført forretnin-
ger og industrivirksomheder.
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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

Husk at indstille 
en person der gør    
 en forskel!

FRIVILLIGPRIS´18
TRANBJERG



En holdning til omsorg

DANSKE DIAKONHJEM fylder rundt! 
I uge 35 fejrer vi vores jubilæum og åbner dørene for alle, der vil være med. 

Find det plejehjem, du vil besøge på www.diakonhjem.dk
På plejehjemmets egen hjemmeside kan du læse mere om de konkrete arrangementer.

Vi glæder os til at se dig!

Det hele begyndte i 1958 med ildsjæle på ganske få plejehjem.   
I dag driver vi 36 plejehjem i Danmark – 1 plejehjem i Kina – og flere er på vej.                  
Den røde tråd i vores arbejde er altid at sætte det enkelte menneske først.

med 
LYDHØR OMSORG 

og LIVSGLÆDE

60 ÅR
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60 års jubilæum og 3 års fødselsdag
anske Diakonhjem, der bl.a. står bag 
om Aarhus Friplejehjem,  kan i år 

fejre sit 60 års jubilæum i august måned, 
nærmere bestemt den 7. august 2018. 

Dette markeres over hele landet med 
forskellige former for ”Åbent Hus” arran-
gementer på Danske Diakonhjems godt 
og vel 40 institutioner i Danmark og et 
plejehjem i Shanghai i Kina. 

Og samtidig bliver der udgivet en bog 
om Danske Diakonhjems tilblivelse og 
historie. 

Se gerne mere på www.diakonhjem.dk.

Invitation
Og på Aarhus Friplejehjem vil vi gerne 
markere dette jubilæum, torsdag den 30. 
august i tidsrummet fra kl. 14,00 – 16,00. 

Samme dag vil vi så også fejre Aarhus 
Friplejehjems 3 års fødselsdag, som jo el-
lers er den 1. september.

Derfor vil vi invitere alle – også inte-
resserede fra lokalområdet og nye naboer 
- til ”Åbent Hus” og ”fødselsdagskaffe-
bord” i dette tidsrum, og der vil være mu-
lighed for en rundvisning, for gæster som 
ikke har været her før.

Aarhus Friplejehjem har 54 plejeboli-
ger i 3 forskellige størrelser.

Vores adresse er:
Aarhus Friplejehjem
Slet Møllevej 12
8310 Tranbjerg

”Kom glad forbi og velkommen til hver 
især.”
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De sidste par år har en lille gruppe 
frivillige holdt åbent på udvalgte lør-
dage og søndage, og den lille gruppe 
vil gerne være større, så vi kan holde 
åbent fl ere weekender.

Af Jette Vestergård

ra starten var Naturcentret kun 
åbent i skoletiden. Børn fra Tran-

bjergs skole, institutioner og dagplejere 
brugte det fl ittigt, men når de fi k lokket 
mor og far med efter arbejdstid for at hil-
se på koen Isabella, fårene, de små nutte-
de kyllinger og de søde bløde kaniner, var 
Naturcentret altid lukket. Derfor prøvede 
vi at holde åbent nogle lørdage, hvilket 
var en stor succes – og det er det stadig.

Men der er brug for fl ere hænder til 
at holde åbent i weekenderne. Hvis du 
har lyst til at hjælpe med at holde åbent 
på Naturcentret, kan du selv vælge den 
lørdag eller søndag, du ønsker at holde 
åbent. Nogle holder åbent en enkelt gang 
om året  - andre holder åbent mange gan-
ge om året. Det vælger du selv.

Ikke dyrepassere
Lørdag og søndag omkring kl. 10 kom-
mer Svend og Metteline som passer dy-

Bliv frivillig på Naturcentret
rene i weekenden. De sørger for at fodre, 
muge ud, samle æg, og at dyrene har det 
godt. Det vil sige, at de frivillige ikke skal 
passe dyrene. Og når de er færdige med 
deres arbejde ved 11-tiden, er der mulig-
hed for at komme ind til dyrene i stalden, 
når de frivillige er tilstede.

Svend har en nøgle til de frivillige, så 
de kan låse af, inden de går hjem igen. Så 
man kan vælge at holde åbent fra kl. 11 – 
men det er også muligt bare at hente nøg-
len og komme tilbage senere på dagen. 

Vi har en side på Facebook ”Frivillige 
ved Naturcenter Tranbjerg” hvor alle da-
toer og tidsrum slås op, så snart vi ken-
der dem. Og så reklamerer vi på ”Borgere 
i Tranbjerg” et par dage før den enkelte 
dato.

Der er altid 2 frivillige ad gangen. Det 
kan være, I er to, der kender hinanden, 
som gerne vil holde åbent sammen. Men 
hvis du bare er dig selv, prøver vi at fi nde 
en ekstra hjælper til den dato.

Kort introduktion
Som ny får du en kort introduktion på 
din første gang – eller parres sammen 
med én, der har holdt åbent før. Så du 
får styr på nøgler, alarm og regler vedr 
dyrene.

Hvis du har lyst, er der brænde til at 

F
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tænde bål. Nogle frivillige vælger at lave 
snobrød, pandekager eller popcorn over 
bålet. Det er helt valgfrit.

Det er vigtigt, at der er en frivillig, som 
har opsyn inde i stalden. Som udgangs-
punkt er det ikke meningen, at børn skal 
komme på Naturcentret i weekenden 
uden deres forældre, men det sker. I stal-
den er det den frivilliges opgave at sørge 
for at dyrene har det godt. Sikre at den 
samme kanin ikke kommer ud hele tiden. 
At de små kyllinger også får lidt fred. Må-
ske sætter sig med en kanin eller en lille 
kylling, så alle kan få lov at ae, hvis de har 
lyst. Og sikrer, at børnene ikke trækker 
kaninerne rundt efter sig i selen – det er 
kaninerne, der skal gå tur med barnet!

Hvem kan være frivillig? 
Alle der kan lide børn og dyr, kan være 
frivillig.

Det kan være, dine børn glade er kom-
met hjem og har fortalt om, at de har væ-
ret på Naturcentret med børnehaven el-
ler skolen. De vil garanteret synes, det er 
fantastisk spændende at skulle holde øje 
med dyrene sammen med mor og far et 
par timer.

Eller det kan være du er pensionist el-
ler dine børn er blevet store, og du har et 
par timer i overskud.

Hvad gør du så, hvis det er noget for 
dig at være frivillig.

ved Naturcenter Tranbjerg”

6433. Jette sørger for at kontakte Hen-
ning for at sikre, at der ikke sker en 
dobbeltbooking af Naturcentret – og 
at Svend har en nøgle. Og skriver ud 
til de frivillige nogle gang om året for 
at få planlagt nye datoer.
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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, 06.07.2018, villasalg i Tranbjerg



 

Find dit  
yndlingshold… 
Se den nye sæsonplan på næste side. 
Holdbeskrivelser finder du på hjemme-
siden aiatranbjerg-gymnastik.dk. 

HUSK!!! Tilmelding fra søndag den 19. 
aug. 2018 kl. 12. 

AIA-Tranbjerg 
Gymnastik 
præsenterer… 
 
 
Sæson 2018 / 2019 

   



AIA-TRANBJERG 
GYMNASTIK 



AIA-TRANBJERG 
GYMNASTIK 



Vi glæder os til at præsentere 
årets nyhed:  

 

 
Og ser frem til en ny sæson 
med masser af gymnastik og 

hyggeligt samvær! 
 

Med venlig hilsen 
 

Bestyrelsen og instruktører i 
AIA-Tranbjerg Gymnastik 
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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

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

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
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Det første spadestik er taget til boli-
ger til borgere med problemer med at 
finde sig til rette i eksisterende bolig-
tilbud. 

Af Stina Christiansen

e 8 skæve boliger skal kunne rumme 
borgere med meget komplekse pro-

blemstillinger og særlige behov. Samti-
dig opbygges beboernes tro på, at de kan 
håndtere en mere selvstændig tilværelse 
med større ansvar for egen livssituation 
og dermed genopbygge troen på en sta-
bil hverdag i eget hjem. Sådan lyder det i 
indstillingen til Aarhus Byråd fra maj i år. 

 - Vi forfølger en tre år gammel plan, 
hvor vi skal bygge otte fritliggende boli-
ger magen til dem, som vi har i dag, for-
tæller centerchef for Forsorgshjemmet 
Østervang, Jakob May. 

 - Det er samme koncept, som de otte, 
der hedder Mosen. De nye skal bare pla-
ceres et andet sted på grunden og kaldes 
Bækken. 

Han regner med, at husene står fær-
dige i 2019. 

D

8 skæve huse på Østervang
Bo i eget hus
Det giver nogle af beboerne med afhæn-
gighedsproblematikker og psykiske pro-
blemer, som har forsøgt flere gange at bo 
i egen bolig og har boet i længere tid på 
forsorgshjemmet, mulighed for at bo i 
eget hus, mens de kan bevare tilknytnin-
gen til Østervang og få støtte til at klare 
hverdagen. 

Beboerne får en lejekontrakt på deres 
bolig og skal indordne sig under lejeloven 
med de rettigheder og forpligtigelser, det 
giver. 

I Indstillingen er boligerne beskrevet 
således: 

Boligerne er udformet som enkle og 
lyse to-rumsboliger på 42 m2 , med eget 
køkken og bad. De er indrettede med 
vindfang, bad/toilet, opholdsrum med 
eget køkken samt selvstændigt soveværel-
se. Hermed får boligen en indretning og 
størrelse, der erfaringsmæssigt dels let kan 
overskues og dels relativ let kan ryddes op 
og gøres i stand, men som samtidig er til-
pas rummelig og opdelt. 

Konstruktionen og materialerne er 
valgt ud fra ønsket om lang levetid, lave 

Forsorgshjemmet Østervang udvider med 8 nye boliger.
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vedligeholdelsesudgifter samt robusthed 
i forhold til den daglige brug. Facaderne 
udformes og beklædes med materialer, 
der er arkitektoniske bearbejdede og far-
vesatte til placeringen i naturområdet. 
Der etableres adgangsstier og mindre ter-
rasseområder ved alle boliger samt be-
plantning, der skærmer mod vind og 
indkig.

Naboerne
Det ligger Jakob May meget på sinde at 
have et godt forhold til naboerne om-
kring Østervang. De blev derfor inviteret 
til at komme og høre om planerne med 
de nye huse. 

 - Mit indtryk er, at naboerne var me-
get søde og imødekommende. De var klar 
med gode råd og blev beroliget i forhold 
til afstanden til de nye boliger. Generelt 
har vi meget få henvendelser fra naboerne 
og oplever generelt ingen problemer, siger 
Jakob May. 

Han fortæller også, at han og de øv-
rige ansatte på Østervang ikke har nogen 
myndighed udenfor huset og derfor på 
ingen måde kan blande sig i, hvad deres 
beboere laver rundt i byen. 

 - Vi kan belyse overfor dem, hvad der 
er god adfærd, og det gør vi, og vi rådgi-
ver også bekymrede naboer og borgere, 
når eller hvis de henvender sig. 

Beboerne på Østervang
Beskrivelsen af hvem, der kan bo og få 
hjælp på Forsorgshjemmet Østervang, ly-
der således:

Her kan du få akut og midlertidigt op-
hold, hvis du er fyldt 18 år, er hjemløs og 
har sociale problemer. 

I vores modtageenhed afklarer vi, om 

du kan blive på Østervang og hvilket til-
bud, der i givet fald vil være det bedste 
for dig. Det sker i samarbejde med dig og 
andre relevante samarbejdspartnere. Det 
sker i vores modtageenhed, hvor du kan 
være i 14 - 21 dage, hvorefter du typisk 
flytter hen til tilbuddet. 

Hvis du får plads i vores forsorgsaf-
deling, laver vi en udredning for at finde 
en passende bolig til dig. Udredningen 
kan bruges af dig, din kontaktperson og 
eventuelt også en myndighedsrådgiver. Vi 
arbejder desuden med individuelle pæ-
dagogiske strategier, så du får et så stabilt 
ophold på Østervang som muligt. 

Vi tilstræber, at du højst er i vores for-
sorgsafdeling i 120 dage.

 - Vi lykkes ret godt med at få fundet 
en god boligløsning til vores beboere. En 
rapport fra 2017, som hedder ”Veje ind 
og ud af hjemløshed, En undersøgelse af 
hjemløshedens forløb og dynamik” viser, 
at der kun er 15% gengangere, siger Jakob 
May.

Faktaboks
Forsorgshjemmet Østervang drives 
efter servicelovens §110, som lyder 
således:

Serviceloven § 110 
Kommunalbestyrelsen skal tilbyde 
midlertidigt ophold i boformer til per-
soner med særlige sociale problemer, 
som ikke har eller ikke kan opholde 
sig i egen bolig, og som har behov for 
botilbud og for tilbud om aktiverende 
støtte, omsorg og efterfølgende hjælp.
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Bestil vurdering af din bolig:

70 70 79 61

info@aarhusmaeglerne.dk

         Klar til 
at sælge 
eller bare 
nysgerrig? 

www.aarhusmæglerne.dk
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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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 Af Jørgen Dahlgaard - Fællesrådet

er er nu godt nyt til fodgængere og 
cyklister i den sydlige del af byen. 

Byrådet har i maj måned bevilliget penge 
til mere sti langs Tingskov Alle og Orholt 
Alle. Og som det hedder i begrundelsen: 
»Der er et stort ønske fra Fællesrådet om 
at koble stisystemerne på begge sider af 
Landevejen sammen, da især gangbesvæ-
rede er nødsaget til at bevæge sig ude på 
vejarealet fl ere steder eller gå store omveje 
for at bruge stisystemerne gennem bolig-
områderne.« Desuden har vi i fællesrådet 
også haft cyklisterne i tankerne, da der 
efterhånden er en hel del trafi k på Orholt 
Alle og Tingskov Alle. 

Center for Byens Anvendelse er i gang
Her før sommerferien har kommunens 
ingeniører haft travlt med at få de en-
delige tegninger og udbudsmateriale på 
plads. Den nuværende fællessti langs syd-
siden af Tingskov Alle bliver forlænget 
mod øst hen til stien ned til Obstrupen-

Mere sti til Tranbjerg Syd
gen. Det er en strækning på ca. 825 me-
ter. Og der kommer også gadelys på hele 
strækningen. 

I den anden ende mod vest på Orholt 
Alle er der nu lagt op til en ny fællessti 
med asfalt langs sydsiden fra Landevejen 
og til Ingerslevvej – i alt ca. 150 meter. 
Her havde kommunen først regnet med et 
fortov, men vi vil gerne have cyklisterne 
med. Også her kommer der gadelys op på 
strækningen, hvilket må siges at være til-
trængt. Begge stistykker bliver anlagt i lø-
bet af efteråret om alt går vel.

Gordisk knude i starten af Tingskov Alle
Det kniber desværre med forbindelsen 
fra krydset ved Landevejen og hen forbi 
Sønderbro. Der er der to buslommer, en 
sti fra Sønderbro samt en sti fra Trankjær 
Mosevej, som løber sammen og en sti, der 
fortsætter mod nordøst på anden side. 
Mange cyklister krydser her Tingskov Alle 
for at fortsætte op mod kirken/byen ad 
stien langs den vestlige del af bebyggel-
sen i Kirkevænget. En bred midterhelle på 
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Tingskov Alle kunne være en trafi ksikker 
løsning her, men vejen er ikke bred nok 
til det, desværre. Og da det er forholdsvist 
dyrt at udvide en vej, så det bliver der nok 
ikke råd til det i denne omgang, men må-
ske får vi asfaltstien ført helt hen til kryd-
set. Cyklisterne kan da krydse sikkert ved 
at trække over i fodgængerovergangen.

Desuden har vi en stikrydsning med 
midterhelle på Tingskov Alle ved den 
gamle buslinje 1s endestation på ønskeli-
sten, sådan at børn og voksne kan komme 
sikkert over til søen. Krydsning vil da væ-
re i forlængelse af den gennemgående sti.

Bering-Beder Vejen giver nye 
muligheder.

I Fællesrådet prøver vi at sikre sam-
menhæng mellem stisystemmerne – også 
selvom byen vokser med nye boligområ-
der. Her er lokalplanerne ikke i sig selv 
nok til at sikre sammenhængen. Men med 
den nye Bering-Beder Vej prøver kom-
munen at tænke nyt. I stedet for anlægge 
stier hele vejen langs den nye vej, satser 
kommunen i stedet på at udbygge dele af 

det bestående stisystem med nye stier på 
tværs sådan at fl est mulige får gavn af in-
vesteringerne. Fremtidens cyklister kører 
altså ikke langs en trafi keret Bering-Beder 
Vej, men gennem lokalområderne ad go-
de cykelstier.

Men hvilke stiruter skal opgraderes? 
Det er oplagt med en god supercykelsti 
ned ad Sønderbro, Tingskoven og Gam-
mel Horsensvej og videre til Solbjerg. 
Men så er der lige en cykelforbindelse til 
Ingerslev og Kolt – hvordan sikrer vi den 
bedst? Og skal cykelvejen til Mårslet være 
langs letbanen eller Obstrupvej? Det er 
nogle af spørgsmålene, som kommunen 
efterlyser svar på nu. Kom gerne med di-
ne indspark og ideer til Fællesrådet her 
på  fr@tranbjerg.dk. Det er nu, at de gode 
ideer skal på bordet. 

Med venlig hilsen, Jørgen Dahlgaard, 
Sekr. i Tranbjerg Fællesråd.
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    Murermester

Allan Lauridsen

Den kvindelige intuition er med 
til at lette svære samtaler. Har du 
mistet en, der står dig nær kan 

rundt.

begravelse/bisættelse efter dit og

sidste farvel bliver et rart minde.

Din bedemand
er en kvinde

Bilsyn
Søren Fanøe

PAVA Bilsyn Solbjerg
Solbjerg Hovedgade 21 · 8355 Solbjerg

Tlf. 20 18 54 19 · Solbjerg@pavabilsyn.dk
www.pavabilsyn.dk
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Igen i år kommer parkeringspladsen 
ved Center Syd til at boble af liv med 
aktiviteter, boder og underholdning, 
når det årlige Børnenes eget Kræm-
mermarked holdes 18. august. 

Af Henning Sørensen

elve loppemarkedet og salget fra bo-
derne begynder klokken 10 og va-

rer til klokken 14. Alle børn er velkomne 
til at stille op med en bod. Der kræves 
ingen forhåndstilmelding, og det er gra-
tis. Traditionen tro er der præmier til de 
mest fantasifulde og kreative boder med 
præmier på henholdsvis 400, 300 og 200 
kroner. De uddeles klokken 13.45 af Tran-
bjerg Tidende. 

Underholdning på pladsen
Udover børnenes boder er der aktiviteter 
med spejderne og god musik fra DJ. 

Bliver du sulten eller tørstig, kan du 
købe lidt at spise og drikke. Tranbjerg Ti-
dende opstiller telt, hvor du er velkom-
men til at kigge indenfor, og få en snak 
med redaktionen. Har du et forslag til en 
kommende artikel, så hører vi den også 
gerne. 

S

Du får også mulighed for at afle-
vere din indstilling af kandidat til årets 
frivilligpris.

Praktisk info omkring boder
Opstillingen af boderne kan først be-
gynde klokken 9.00, og repræsentanter 
fra Tranbjerg Tidende viser, hvor du må 
stille din bod op. Ligesom de foregående 
år må der kun stilles boder op på selve 
parkeringspladsen, hvor vi samler alle ak-
tiviteter. Der vil altså ikke være boder lige 
op ad Center Syd eller ved indgangen til 
REMA1000. 

Det er efter aftale med parkeringsplad-
sens ejere, at vi er kommet frem til denne 
løsning, som tilgodeser alle parter.

Hvad med det brugte tøj og legetøj
Efter et par år, hvor har det været muligt 
donere de ting, der ikke blev solgt – og 
som ikke skulle med hjem igen, til godgø-
rende formål, holder vi en pause. 

Hvis der mod forventning er personer, 
der aftager tøj og legetøj, er det uden af-
tale med Tranbjerg Tidende, og der er set 
eksempler på, at det indsamles for egen 
vindings skyld.
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Helle Riising Bruhn

Din lokale kvindelige Bedemand

Tlf. 8629 1243

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

Din lokale glarmester
Hørning Glas

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

Vi kommer  

overalt

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

www.hørn ingglas.dk
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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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For første gang var vejrguderne ikke 
med Tranbjerg Løber, da de arrangere-
de den 5. udgave af Tranbjerg Løbet. 

Af Stina Christiansen

egnen begyndte nærmest samtidig 
med, at løberne til børneløbet be-

gyndte at indfinde sig til klokken 18, og 
herefter regnede det, til løbet var slut, og 
pladsen ved Naturcenteret var ryddet. 

Lige omkring 100 børn mødte op til 
start klokken 18 for at løbe 2,5 eller 5 ki-
lometer. Nogle af dem var så heldige at 
have følgeskab af en forælder, men de fle-
ste tog turen selv. Det var helt valgfrit, om 
de ville stoppe efter en rundtur eller om 
de ville løbe videre på de 5 kilometer. 

Den hurtigste pige blev Karoline Høgh, 
som løb 5 kilometer på 25:47. Den hur-

tigste dreng var Philip Jürgensen på 22:45. 
De vandt hver en løbetrøje fra InterSport 
i Odder og et gavekort på en kagemand 
og 20 boller til Hartmeier i Brabrand. 

Tour de Tranbjerg
Kort efter at alle børnene var kommet i 
mål, var det de voksnes tur til at blive var-
met op af Katrine Ankersen og komme 
afsted. 

I alt 239 voksne tog turen gennem 
Tranbjerg og regnen.

På 10-kilometeren var den hurtigste 
kvinde Lisa Møller Andersen fra Tran-
bjerg løber på 45:20, mens hurtigste 
mand var Simon Müller Larsen fra Løbe-
ren på 33:23.

På 5-kilometeren var det Lea Tybirk 
fra RUNAAR på 19:19 og Jacob Rudjord 
Therkildsen fra Spæn på 16:59.

Et vådt 5. Tranbjerg Løbet

Katrine står for opvarmningen.
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For mange af deltagerne var det en helt 
særlig bedrift at gennemføre Tranbjerg 
Løbet. Det var nemlig eksamensløbet for 
flere af løbeskole-deltagerne, der for første 
gang prøvede at være med i et løb og løbe 
en længere strækning. Der var endda flere 
af dem, der løb 10’eren. 

Tak til sponsorerne
Tranbjerg Løbet vil gerne takke for op-
bakningen til løbet, til de mange tilsku-
ere som stod i regnen og de mange præ-
miesponsorer, og ikke mindst Djurslands 
Bank, som delte dejlig varm kaffe ud til 
de mange våde tilskuere og løbere. 
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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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Høstgudstjeneste
Søndag den 16. september  
kl. 10.00 holder vi årets høst-
gudstjeneste. 

Kom og vær med til en gudstjene-
ste, hvor taknemmeligheden for 
Guds gaver til os mennesker står i 
centrum. 
Efter gudstjenesten er der frokost i 
Sognegården med auktion over de 
grøntsager, der blev brugt til pynt i 
kirken. 
Tilmelding senest torsdag inden 
høstgudstjenesten til kirkekonto-
ret eller på hjemmesiden. 
Deltagelse i frokosten koster 30 kr.
Børn gratis.

Aktiviteter for børn 

efteråret 2018

Indhold og holdstart –  

se nærmere side 8–9

Foto: Søren Svenning

Der skal være valg til 

menighedsråd  

november 2018.

Der indkaldes til  

orienteringsmøde  

om valget 18. september  
i Sognegården.

Se nærmere 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 Søren Holm Bidstrup 
26 21 27 19 / soeren@tranbjergkirke.dk

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

Menighedsrådsformand Birgitte Pedersen 
41 24 55 06 / birgitte@tranbjergkirke.dk

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

Søndag 12. august 
10.00 Højmesse v. Anja Stokholm

Søndag 19. august 
10.00 Højmesse v. Anette Brøndum

Torsdag 23. august 
10.00 Musikandagt v. David Kessel 

Søndag 26. august 
10.00 Højmesse v. David Kessel 
11.30  Dåbsgudstjeneste  

v. David Kessel

Onsdag 29. august 
14.00  Gudstjeneste på lokalcentret  

v. Anja Stokholm 

Søndag 2. september 
10.00 Højmesse v. Anja Stokholm

Torsdag 6. september 
10.00 Musikandagt v. David Kessel 

Søndag 9. september 
10.00 Højmesse v. Anette Brøndum

Torsdag 13. september 
17.00 Gud og Spaghetti v. David Kessel      

Søndag 16. september 
10.00  Højmesse – høstgudstjeneste  

v. David Kessel

Torsdag 20. september 
10.00 Musikandagt v. David Kessel 

Søndag 23 september 
10.00 Højmesse v. Anja Stokholm

Onsdag 26. september 
10.30  Gudstjeneste på  

Århus Friplejehjem 

14.00  Gudstjeneste på lokalcentret

Søndag 30. september 
10.00 Højmesse v. David Kessel  

Torsdag 4. oktober 
10.00 Musikandagt v. David Kessel

Søndag 7. oktober 
10.00 Højmesse v. Anette Brøndum  

Torsdag 11. oktober 
17.00  Gud og Spaghetti  

v. Anja Stokholm

– et samtalested for unge

kontakt@cafehusrum.dk
www.cafehusrum.dk
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PRÆSTENS RUBRIK

Af Anette Brøndum

 Sådan har det lydt i mange år hjem- 
 me hos os og sikkert rundt omkring 

i mange børnefamilier først på aftenen, 
hvad enten det nu er mor eller far, der 
putter. Børn elsker om nogen ritualer, 
så de skal nok selv gøre opmærksom på 
dem, hvis vi voksne har hovedet fyldt 
af andre ting. Putteritualet kan man jo 
fylde det i, som man synes er rart, og så 
kan man justere det efter lyst eller ef-
terhånden, som barnet vokser. Hjemme 
hos os har bønnen Fadervor altid væ-
ret det faste omdrejningspunkt i put-
teritualet. Højtlæsning fra en god bog 
har været fast bestanddel, mens rim 
og remser var et hit, mens børnene var 
små. En aftensang/-salme har også fun-
det plads, når trætheden ikke overman-
dede os. Fra en kollega med speciale i 
åndelig vejledning har jeg desuden fået 
anbefalet at tegne et kors på barnets 
pande ledsaget af ordene: Guds fred 

være med dig! Det skulle efter sigende 
give barnet mere end mange ord. Men 
så langt nåede vi aldrig, og nu er mine 
døtre teenagere, så jeg skal vist være 
taknemmelig over, at den yngste stadig 
vil puttes og ikke lige frem begynde at 
udvide ritualet, men acceptere, at det 
nu er skåret ind til Fadervor og en lille 
fortrolig snak. I det hele taget handler 
putteritualet som med så meget andet 
om i den enkelte familie at finde frem 
til en modus vivendi, som de delta-
gende kan være i. Barnet kan lynhurtigt 
opfange, hvis den voksne begynder på 
noget, som vedkommende ikke føler 
sig tilpas i, og så bliver hele situationen 
kunstig. Man må gå stille og roligt frem 
og prøve nogle ting af. 

Men hvorfor overhovedet et putte-
ritual? Et putteritual er en helle midt 
i en travl hverdag eller en rolig afslut-
ning på en sådan. Barnet skal til at 
overgå til søvnen, hvilket især for det 
lille barns vedkommende kan være 
forbundet med utryghed, hvorfor det 
kan være en beroligende overgang at 
have et fast putteritual. I en familie med 
flere søskende kan det også være rart 
for barnet at vide, at i hvert fald på det 

Vil du putte mig, mor?
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Sognekalender

Mandag 13. august 
15.00 -17.00 Shop Amok holder åbent 
(hver mandag bortset fra skoleferier)
Tirsdag 14. august 
10.00 Opstart af Babysalmesang
Onsdag 15. august 
14.00 Bazargruppens efterårsopstart 
16.15  Konfirmandindskrivning  

7. a og 7.b
Torsdag 16. august 
15.00 Opstart af Spirekor og Børnekor
Onsdag 22. august 
16.15  Indskrivning af konfirmander  

7.c og 7.d
Tirsdag 28. august 
17.00 ÅrstidsCafé
Onsdag 5. september 
14.00 Onsdagsforum 
16.15 Opstart af Toddlersalmesang
Mandag 10. september 
19.30 Læsekreds i Sognegården
Onsdag 12. september 
16.15 Toddlersalmesang 
19.00 Menighedsrådsmøde
Søndag 16. september  
10.00  Høstfrokost for alle efter  

højmessen
Tirsdag 18. september 
19.00  Orienteringsmøde om menig-

hedsrådsvalg
Onsdag 19. september 
16.15 Toddlersalmesang
Onsdag 3. oktober 
14.00 Onsdagsforum   
16.15 Toddlersalmesang
Mandag 8. oktober 
19.30 Læsekreds i Sognegården
Onsdag 10. oktober 
16.15 Toddlersalmesang

tidspunkt har jeg mor eller far for mig 
selv. Denne stille stund fast tilbageven-
dende er rar at tænke henimod både 
for barnet og den voksne. Denne helle, 
som indbyder til nogle faste kristne ele-
menter som at bede Fadervor,  synge en 
salme sammen eller læse bibelhistorier 
kalder samtidig på en fortrolighed mel-
lem barnet og den voksne, som også er 
med til at skabe større samhørighed og 
fællesskab i familien.  

I det hele taget er de små hverdags-
ritualer med til skabe en fast ramme om 
situationer, hvor vi ellers kan føle os lidt 
famlende, usikre, eller hvor store følel-
ser er på spil. Ritualerne kan således af-
laste, samle fokus og dermed føles som 
en befrielse. Tænk bare på, når vi mø-
der mennesker, som vi ikke kender så 
godt. Så begynder vi med at give dem 
hånden til goddag. Dermed er den før-
ste hurdle overvundet, og vi er sat fri til 
at indlede en samtale. Eller på den lidt 
større klinge, når landsholdet i begyn-
delsen af en VM-kamp i god sportsånd 
giver modstanderne hånden, og man 
lytter til begge landes nationalsang. 
Fællesskabet er sat. 
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O N S D A G S
F O R U M�

Eftermiddage, der giver et løft!

Onsdag den 5. september

„Jeg vil have ret til  
at fejle”

Onsdag den 3. oktober

„Ingmar Bergman –  
Liv og Værk” 

v. Gerda Jessen,  
sognepræst Skorup-Tvilum pastorat 

Gerda Neergaard Jessen tager et kraf-
tigt livtag med det perfekte menneske, 
som ønsker den perfekte karriere, den 
perfekte familie, den perfekte krop og 
som ikke vil fejle. Hun er generøs med 
indspark fra sociologien, fra samfunds-
debatten, fra Biblen og fra sit eget liv. 
Og så er det en hyldest til det rodede liv 
og til mennesket, der har set i øjnene, 
at man er fuld af fejl.

v. Kurt V. Andersen, valgmenighedspræst  
og tidligere højskoleforstander 

I år det 100-året for den verdensbe-
rømte svenske instruktør Ernst Ingmar 
Bergmans fødsel i Uppsala. Bergman 
instruerede mere end 50 film og 100 
teaterstykker. En række af Bergmans 
film har være vist på dansk fjernsyn – 
stærkest i erindringen står for mange 
”Fanny og Alexander” og Bille Augusts 
instruktion af ”Den gode vilje”. Berg-
man udgav en meget stor del af sine 
manuskripter i bogform. Med afsæt i 
Bergmans manuskripter fortæller Kurt 
om forholdet mellem personen Ingmar 
Bergman, hans værk og hans person-
lige eksistentielle spørgsmål om Guds 
væsen og om kærlighedens vilkår i det 
20. århundrede.

Møderne begynder kl. 14.00, kaffe undervejs. – Pris 30 kr. – Alle er velkomne. 
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Tranbjergkoret
Er du glad for at synge, så benyt dig af 
dette tilbud!

Koret starter efterårssæsonen tirsdag den 
21. august.

Koret øver hver tirsdag kl. 19.30-21.30 i 
Tranbjerg Kirkes Sognegård.

Vi er et kor, der synger et blandet re-
pertoire – klassisk og rytmisk.

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

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

Efterårssæsonen byder på et varieret 
repertoire – men kom selv og stift be-
kendtskab med koret.

Har du spørgsmål, er du velkommen til 
at kontakte 

Frode Nielsen,  tlf. 21 63 95 42

Konfirmandindskrivning
Onsdag den 15. august kl. 16.15 er der 
indskrivning til konfirmandundervis-
ningen for 7.a og 7.b og 
onsdag den 22. august kl. 16.00 for 7.c 
og 7.d. 
Vi inviterer alle kommende konfirman-
der med deres forældre til en eftermid-
dag med informationer om forløbet, 
en kop kaffe eller et glas saft og tid til 
spørgsmål i Sognegården. 
Vi runder eftermiddagen af med musik 
og sang i kirken.
Vi glæder os til at møde jer!

Mange hilsner
Præsterne
Anja Stokholm, Anette Brøndum, David 
Kessel.

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:
23. august
 6. september
20. september
 4. oktober
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Babysalmesang
Babysalmesang kan være med til at 
stimulere barnets sansemotoriske, fø-
lelsesmæssige og sociale udvikling. 
For ca. 2-10 måneder gamle babyer. Vi 
mødes tirsdage hhv. kl. 9.30 og 10.15 i 
kirken, i alt 10 gange. Der er plads til 10 
babyer på hvert hold og deltagelse er 
gratis. 
Tilmelding er nødvendig og sker til 
organist Branko Djordjevic (branko@
tranbjergkirke.dk). 
Holdstart i efteråret: 14. august.

Toddlersalmesang
Kom og vær med, når vi har Toddlersal-
mesang i Tranbjerg Kirke for 1-5 årige 
og deres voksne. Her er nærvær og in-
timitet i fokus, når vi sammen med bør-
nene synger salmer ledsaget af tegn, 
dans og stille musik. Hver gang slutter 
vi af med frugt, kiks og saft/kaffe. Det er 
gratis og kræver ingen tilmelding. 

Onsdage kl. 16.15-17.00 – med undta-
gelse af skoleferier og dec. 
Efterår: 5. september – 28. november. 
Ved kirke- og kulturmedarbejder Gitte 
Ranfelt Laugesen.

Spirekor
Alle børn i 0.-2. klasse er velkomne i 
 spirekor. Her vil vi gennem leg og mu-
sik arbejde med elementær hørelære 
og lære sange og salmer. Spirekor er en 
sjov måde at få musik i hverdagen på, 
og der vil være mulighed for at del tage 
i koncerter og musikgudstjenester, 
samt forskellige arrangementer i kirke 
og sognegård. Det er gratis at deltage. 
Torsdag kl. 15.00-15.40 i Sognegården. 
Start efter sommerferien d. 16. august.
Tilmelding til Camilla Button på korle-
der@tranbjergkirke.dk

 
Tranbjerg Kirkekor
Fra 3. klasse. Deltagelse i Tranbjerg 
Kirkekor kræver, at man har været til 
lille optagelsesprøve. Kirkekoret med-
virker ved koncerter, gudstjenester og 
forskellige arrangementer i kirke, sog-
negård og på plejehjem. Torsdag kl. 
15.45-17.00 i Sognegården. Start efter 
sommerferien d. 16. august. 
Tilmelding til Camilla Button på korle-
der@tranbjergkirke.dk

Gud og spaghetti
En let børnegudstjeneste for alle sanser 
med fortælling, sang og leg. Gudstje-
nesten varer ca. ½ time, hvorefter der 
er fælles-spisning, kreabord og godnat-
sang i Sognegården. 

BØRN
Program efterår 2018
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Tilmelding til spisning på kontor@tran-
bjergkirke.dk senest dagen før. 30 kr. 
for voksne, gratis for børn. 
Torsdage kl. 17 – ca. 18.15.
13. september, 11. oktober, 15. novem-
ber. 

Minikonfirmand
Tranbjerg Kirke tilbyder hvert år mini-
konfirmandundervisning til børn fra 
byens 3. klasser. I får et brev på foræl-
dreintra, når tiden nærmer sig. I efter-
året gælder invitationen 3.c og 3.d og 
til foråret er alle børn fra 3.a og 3.b vel-
komne som minikonfirmander. 
Forløbet varer 7 gange. Vi mødes i kir-
ken og Sognegården hver tirsdag fra 
uge 43, når I får fri fra skole. Vi leger, 
går på opdagelse i kirken, laver løb, hø-
rer historier og laver kreative projekter 
samt krybbespil, der opføres juleaften. 
Det er gratis og frivilligt at deltage og 
ikke nødvendigt for senere at blive 
konfirmeret. Tilmelding til kirkekultur-
medarbejder Gitte Ranfelt Laugesen og 
præsterne ved Tranbjerg Kirke.

Giv Tranbjerg Kirke et like på  

Facebook og få de nyeste updates  

om børneaktiviteter.

ÅRSTIDSCafé

Fællesskab og 
hygge 

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

Vi mødes tirsdag den 28. august kl. 
17.00.

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

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

Vi får besøg af Grethe Gylling, der 
vil vise billeder fra sin tur til Ma-
lawi.

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

Tilmelding senest 21. august til Ulla 
Astrup
86 29 58 97 
u.k.astrup@webspeed.dk

www.tranbjergkirke.dk
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Shop-Amok
Genbrugs børnetøj 0-12 år

 

Seniorpigerne

Gud og Spaghetti
Torsdag 13. september kl. 17.00  
ved David Kessel 

Torsdag 11. oktober kl. 17.00  
ved Anja Stokholm

En let børnegudstjeneste for alle sanser, 
med fortælling, sang og leg. 
Gudstjenesten varer ca. ½ time, hvoref-
ter der er fællesspisning i Sognegården. 

Spring madlavningen over og  
tag børnene med i kirke! 

Børn gratis. Voksne: 30 kr. 

Tilmelding: www.tranbjergkirke.dk

eller tlf.: 86 29 57 33 

senest onsdagen før. 

BØRN I KIRKEN
Basargruppen
Efter sommerferien starter basargrup-
pen igen. 
Vi mødes i salen den 15. august kl. 14, 
og jeg vil sørge for lidt godt til kaffen. 
Nye deltagere er velkomne, og vi mø-
des normalt ca. hver anden onsdag i 
Sognegårdens kælder, hvor vi laver 
håndarbejde og hygger os over en kop 
kaffe/te.
Hvis nogle har brugbare rester af stof 
eller garn modtages det gerne.

Grethe Gylling

Folkekirkesamvirket 
i Aarhus
– en tråd i dit netværk …

 Aflastningstjeneste

 Sorggruppe for børn og unge

 Sorggruppe for voksne

  Socialt og diakonalt samarbejde mellem 
sogne i Aarhus

www.folkekirkesamvirket.dk
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Menighedsrådsvalg 2018 i Tranbjerg Sogn
Der skal vælges nyt menighedsråd i Tranbjerg Sogn for en 2-årig periode. 
Selve valget finder sted tirsdag den 13. november 2018, men forberedel-
serne går så småt i gang nu.

Derfor inviteres alle interesserede til

Orienteringsmøde
tirsdag den 18. september 2018 kl. 19.00 i Sognegården

Aftenens program:

1. Velkomst

2. Menighedsrådets opgaver og kompetencer

3. Redegørelse for menighedsrådets arbejde siden sidste valg

4. Redegørelse for kommende opgaver for menighedsrådet

5.  Redegørelse for regler vedr. opstilling af kandidater til menighedsråds-
valget

6. Afslutning

I forlængelse af orienteringsmødet vil der – hvis de fremmødte ønsker dette 
– være mulighed for at opstille en eller flere kandidatlister.

Kandidatlister kan tidligst afleveres fra tirsdag den 25. september 2018 kl. 
19.00 hos Bent Homann, Frisenholt 53, 8310 Tranbjerg eller hos Lars Jacobsen, 
Hyrdevænget 33, 8310 Tranbjerg. 
Sidste frist for indlevering af kandidatlister er tirsdag den 2. oktober 2018 kl. 
19.00.

Opmærksomheden henledes særligt på, at afstemningen aflyses, hvis der 
ved indleveringsfristens udløb den 2. oktober 2018 kl. 19.00 kun er indleve-
ret én gyldig kandidatliste til valgbestyrelsen.

Med venlig hilsen

Valgbestyrelsen

(Birgitte Pedersen, formand, Jette Siggaard og Lars Jacobsen)
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ÅRSHJUL
for aktiviteter i Tranbjerg 
Kirke og Sognegård

I menighedsrådet arbejder vi for ti-
den på at få skabt overblik og sam-
menhæng i vores aktivitetsudbud. 
Menighedsråd, personale og præ-
ster har i 2017 og 2018 haft 2 visions-
dage med en konsulent, som bl.a. 
anbefalede, at vi lavede et årshjul. 

Årshjulet er ment som et arbejds-
redskab for menighedsrådet, så vi 
dels har et overblik over alle aktivi-
teter i sognet, og vi kan se, hvordan 
vi bruger vores ressourcer, og hvem 
der bruger aktiviteterne. 

Når vi kigger på grafer og tal, kan 
man se, at der er godt gang i akti-
viteterne i kirke og sognegård, og 
vores præster og personale er i god 
kontakt med sognets beboere. Det 
er rigtig godt, at vi som kirke er syn-
lige i lokalsamfundet og er en vigtig 
del af Tranbjergs puls.

Kunne vi i fremtiden tænke os at 
sætte fokus på f.eks. unge, musik, 
aftengudstjenester eller socialt be-
lastede i sognet, så vi får flere i sog-
net til at bruge kirken, er årshjulet et 
godt arbejdsredskab.

Da vi ønsker at være kirke for hele 
sognet, er vi altid åbne for input og 
kommentarer fra sognet.

Formand for aktivitetsudvalget

Ane Marie Taszarek

Aktiviteter 2018 – foruden vielser, bisættelser Antal gange

4. maj Aften i Sognegården 1

Babysalmesang 60

Bazaren 1

Bazargruppe 20

David og Goliat for 0. klasser 2

Demenssang 8

Dåbsgudstjeneste 9

Dåbsgudstjeneste med dåbsjubilæum 1

Fastelavnsgudstjeneste og tøndeslagning 1

FDF-andagt 1

4

Frivilligaften 2

Gud & spaghetti 6

3

2

Gudstjeneste på lokalcentret 13

Gudstjeneste på Århus Friplejehjem 16

Højmesse 49

Højmesse – høstgudstjeneste 1

Indsamling 2

Julegudstjeneste for Tranbjerg Skole/dagtilbud 7

31

Kirkekor 19

Kirkelauget holder kirken åben 8

Kirkens studiedage 4

Koncert 2

20

Levende Adventskalender 4

Luciaoptog på plejehjem/onsdagsforum 4

Menighedsmøde (og orienteringsmøde) 1

17

2

Musikandagt 18

Musikgudstjeneste 7

Onsdagsforum 8

1

Rundvisning i kirken med 1.c 1

Skærtorsdagsmiddag 1

Spirekor 38

1

Toddlersalmesang 25

1

Årstidscafé 3

I alt 425
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