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Ny cykelsti
Stistykkerne ved Orholt Alle 
og Tingskov er nu ved at blive 
bygget. Starten af arbejdet har 
trukket noget ud, da der bl.a. 
skulle fl yttes en hel del kab-
ler og ledninger i jorden. Dog 
nåede entreprenøren heldigvis 
at lægge asfalt på stykket ved 
Orholt Alle inden jul, og der er 
allerede livlig trafi k på stien. 
Belysningen mangler desværre 
stadigvæk i skrivende stund. 
Stierne forventes færdige til 
maj og måske før, hvis vejret 
ellers arter sig. TRANBJERG

Natteravne i Tranbjerg
Som noget nyt kan du nu se de gule Natteravne-
jakker rundt i Tranbjerg. Læs mere om begrundel-

sen for dette tiltag i Fællesrådets artikel på side 30 og bliv 
klogere på, hvad Natteravnene egentlig er for nogle, og 
hvad deres arbejde er.

Læs alt omkring de nye tiltag 
ved dette års kræmmermarked 
på side 43.
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 Henning Sørensen 
(ansvarshavende) 

Grønløkke alle 92 
8310 Tranbjerg  
Telefon 4010 2648

 Else Andersen 
(kasserer) 

Nørrevænget 38 
8310 Tranbjerg 
Telefon 2485 6512

 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 11. april,  
udgivelsesdatoen er den 8. maj. 
Tryk: LaserTryk
Oplag: 4.600

To sider af Tranbjerg
Tranbjerg har virkelig fået taletid i medierne i den seneste tid, 
debatten har flydt på Facebook, og Fællesrådet har taget initia-
tiv til at danne et lokalt afsnit af Natteravnene, som du kan læse 
om andetsteds i bladet. 

Jeg har bare aldrig nogensinde selv set denne side af Tranbjerg, 
som der skrives om. Jeg har aldrig mødt disse unge, der skulle 
give så meget ballade eller oplevet, at de unge, som er på mi-
ne børns alder skulle have misbrugs-problemer. Dem, jeg har 
vendt det med herude, er lige så uforstående for dette problem, 
som bliver skitseret i Aarhus Stiftstidende, Lokalavisen og efter-
følgende på Facebook.

Det undrer mig. Er vi så stor en by, at vi kan gå rundt i hver 
vores del og ikke opleve, hvad der sker i den anden og se de 
problemer, der er der? Jeg har aldrig følt mig utryg her i byen – 
og håber virkelig ikke, at jeg nogensinde kommer til det. 

De unge klager over, at de ikke har et sted at være – og som 
jeg lige læser det, så skal det være gratis, og der skal ikke være 
nogen voksne der. Da jeg var ung – og ja det er en rum tid si-
den – kom vi i Ungdomsklubben de fleste hverdagsaftener, hvor 
voksne langede sodavand, chips og lakridspiber over disken, og 
jeg gik til foto og maskinskrivning. Okay – det ER meget lang 
tid siden 

Men hvad skete der for ungdomsskolen og klubberne og alle de 
fantastiske voksne, der var der? Er de blevet sparet væk? Men 
nu vil Fællesrådet heldigvis arbejde for at finde et tilbud for de 
unge om eftermiddagen og aftenen. 

Jeg håber, at de unge tager mod denne fremstrakte hånd og si-
ger, hvad de ønsker sig – sådan indenfor rimelighedens grænser. 
Så alle kan føle sig trygge, og vi igen kan fortælle de gode histo-
rier om Tranbjerg til medierne. 
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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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 Vinduespolering
 Oprensning af tagrender
 Vask af solceller
 Algebehandling af alle flader

Rensning og imprægnering  
af fliser

 Virksomheder
 Offentlige institutioner
 Private kunder

Kontakt os for
uforpligtende tilbud

ØSTERGAARD
VINDUESPOLERING

LÆGEVAGTENS 
TELEFONNUMMER

7011 3131

CENTER 
 SALONEN

CENTER 
 SALONEN

CENTER 
 SALONEN
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TRANBJERG - 86 29 49 49

 
 
 

VI TA’R ORDENTLIG HÅND OM DIN BIL

AutoPartner

Solbjerg Biler
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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

Udstillinger

Marts: Lokalhistorisk Samling udstiller foto-
grafier fra Tranbjerg i Mellemkrigstiden.
April: Lise Stenholt udstiller malerier.
Maj: Peter Helmut Larsen udstiller fotografier. 

Har du også lyst til at udstille din kunst på vo-
res sorte væg eller i en montre.
Så kom og snak med os eller send en mail til
tranbjergbibliotek@tranbjerg.dk

Fantastisk torsdag – Forårspynt

Torsdag den 21. marts kl.16 – 17.30
Aktiviteter for børn fra ca. 5 år og opefter
Kom og slip fantasien løs på Tranbjerg 
Bibliotek.
Denne eftermiddag lader vi os inspirere af 
foråret og maler forårsting. Biblioteket stiller 
krea-ting til rådighed.
Gratis – tilmelding er ikke nødvendig.

Fantastisk torsdag – Påskepynt

Torsdag den 4. april kl.16 – 17.30
Aktiviteter for børn fra ca. 5 år
Denne torsdag eftermiddag står i påskens tegn. 
Kom og lav din egen flotte påskepynt. Biblio-
teket sørger for de kreative materialer. 
Gratis – Tilmelding er ikke nødvendig

Brita læser højt

Fredag 29. marts kl. 10 – 10.30 
Fredag 26. april kl. 10 – 10.30
For børn mellem 3 og 7 år
Der er ikke noget som en god historie! 
Brita Bartels glæder sig til at læse gode, sjove 
eller gysende historier højt for lytteglade børn.
Ved arrangementet vil der også være mulighed 
for at finde inspiration og bøger til højtlæs-
ning hjemme.
Gratis – billetter bestilles via hjemmesiden

Læs og del

Optakt til LittXfestival 2019
11. april kl. 19 – 20.30
Denne aften kommer til at stå i litteraturen- 
og læsningens tegn. Kom og del dine læseople-
velser med andre. Bibliotekarerne tager et ud-
pluk af deres egen læsning med og giver inspi-
ration til ny læsning.
Og så løfter vi sløret for nogle af de forfat-
tere, som gæster litteraturfestivalen LittX i juni 
måned.
Gratis – tilmelding via aakb.dk

Strikkeklubben Strik-in

Er du erfaren, nybegynder eller midt i mellem, 
så kom og vær med til Strik-in. 
Vi hjælper og inspirerer hinanden, mens vi 
strikker eller hækler.
Der er tid til en hyggelig snak og en kop kaffe.
Det er ikke nødvendigt at tilmelde sig. Du skal 
bare møde op.
4. april og 2. maj. Begge dage kl.18 – 18.30



6 |

- den klarer vi!

Hasselager Auto ApS
Elmegårdsvej 11 
Tlf. 86 28 83 08

Service · Autoglas service · Skader ·  

Tilsluttet Centralforeningen  
af autoreparatører i Danmark

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

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

TURISTKØRSEL . HANDICAPKØRSEL . SKOLEKØRSEL . GRUPPEREJSER
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s e n i o r i n fo

Lokalcenter Tranbjerg
Torvevænget 3 A, 8310 Tranbjerg
Åbningstid: hverdage kl. 7 – 16
Tlf.: 87 13 16 00 – hverdage kl. 8 - 15 
Mail: omraade-syd@mso.aarhus.dk
www.aarhus.dk/omraadesyd

Café Tranen, 
Lokalcenter Tranbjerg
Åbningstid: mandag – fredag 
kl. 9 – 13.30, Tlf.: 41 85 78 08

Sundhedsenheden og 
borgerkonsulenter:
Tlf.: 87 13 16 00, hverdage kl. 8 – 15

Sundhedsklinikken, 
Lokalcenter Tranbjerg
Åbningstider: Mandag, tirsdag og fredag,  
kl. 9.00-14.00
Onsdag: kl. 9.00-12.00
Tidsbestilling og afbud via telefonvagten:
Tlf.: 87 13 16 00, hverdage kl. 8 – 15

Forebyggelseskonsulent: 
Gitte Sand
Tlf.: 51 18 06 29, Mail: gsa@aarhus.dk

Frivilligkonsulent: 
Hanne Lykkeskov
Tlf.: 51 64 89 77, Mail: haly@aarhus.dk

l o k a l ce n t e r e t

Vigtige tidspunkter fra brugerrådet
20. mar.  Hjertestarter – kurser kl. 15.30 og 16.30
27. mar.  Hjertestarter – kursus kl. 16. 30
03. apr.  Brugerrådsmøde
04. apr.  Syngsammen – med klaverledsagelse kl. 14
12. apr.  Hattedamerne – Underholdning kl. 14
24. apr.  Tøjsalg kl.  10 – 15. Modeopvisning kl. 13
01. maj  Brugerrådsmøde
02. maj  Syngsammen – med klaverledsagelse kl. 14
28. maj  Tur til Ærø – OBS ny dato
28. maj  Karina Dyhr Sko – kl.  9 - 13
29. maj  Brugerrådsmøde

Til årsmødet d. 30. januar fi k Brugerrådet tre nye medlemmer. 
Rådet består nu af følgende 10 medlemmer: Lillian Godsk, Hannelis Olsen, Kirsten Gi-
versen, Kirsten Laursen, Jytte Laursen, Kjeld Graff, Maria Poulsen, Jette Mortensen og 
Sonja Due.

 
Husk, du kan altid læse om det, der rører sig på Lokalcenteret på vores hjemmeside: 
Tranentranbjerg.dk

Her kan du også læse den nyeste udgave af brugerrådets blad, KOLORITTEN.
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For mange kommer det som en over-
raskelse, at du kan spille tennis i Tran-
bjerg – men vi har faktisk både en 
tennisklub, fi re baner, nogle dygtige 
trænere og et klubhus. 

Af Stina Christiansen

ar du din daglige gang ovre ved fod-
boldbanerne på AIA, har du for-

mentlig lagt mærke til tennisbanerne og 
det lille klubhus ved fodboldbane 8 og 9. 
Men mange i byen er ikke klar over, at de 
kan lære at spille tennis og gå til det her i 
vores by. 

AIA Tennis har eksisteret siden begyn-
delsen af 90’erne og har haft et svingende 
medlemstal med over 200 som det højeste 
og 40-50 medlemmer som det laveste. In-
teressen for tennis er nogenlunde lige så 
svingende som Caroline Wozniackis spil – 
dog uden at tennisafdelingen i Tranbjerg 
har kunnet se en sammenhæng mellem 
de to ting. 

I nogle år har AIA Tennis også haft en 
stor junior-afdeling og har endda vundet 
Jyllands-serien for 12-14 år siden. 

Svært at komme i gang med
- Tennis kan være en svær sport at kom-
me i gang med, fordi man oplever, at man 
hele tiden står og samler bolde op, og det 
er ikke lige som badminton, at bolden er 
i nærheden af én. Man skal oftest hen og 
samle den op længere væk, siger Chris 
Blackwell, som indtil denne sæson har 
været cheftræner i klubben siden 2003. 

Og netop derfor tilbyder AIA Tennis 

Spil tennis i Tranbjerg

undervisning til både børn og voksne, der 
gerne vil i gang med at spille tennis. 

Du kan begynde, når du er omkring 
de 8 år, og så er der træning to gange om 
ugen. Trænerne er uddannet tennistræner 
gennem DGI, og træningen er en blan-
ding af spil og leg. 

 - Børn vil jo gerne spille kampe, men 
det kan de ikke helt endnu. Så træningen 
er bygget op af fl ere forskellige elementer, 
siger Chris Blackwell. 

Men klubben oplever, at de er i skarp 
konkurrence med mange andre ting i 
børnenes liv. Hvis de kommer direkte fra 
klubben, kan et computerspil godt vinde 
over tennistræningen, og Chris Blackwell 
tror, at en del af det faldende medlemstal 
kan forklares med skolereformens længere 
skoledage. 

Træning for voksne
Har du som voksen lyst til at komme i 
gang med eller genoptage tennisspillet, er 

VIDSTE DU, 
AT DER LIGGER 

EN TENNIS KLUB 
I TRANBJERG?

H
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t e n n i s k l u b

der træning for voksne. Og vil du se, om 
tennis overhovedet er noget for dig, kan 
du kigge forbi og låne en ketcher og prøve 
et par gange. 

Bliver du medlem af klubben og er 
over 15 år, kan du mod et depositum få 
nøgle til banerne, så du kan spille, når du 
vil – så længe det er lyst nok til at spille, 
er man velkommen. 

Er I flere i én familie, der gerne vil spil-
le, har AIA Tennis et familie-abonnement, 
så alle kan være med. 

Åben for nye medlemmer
Hvert år skal tennisbanerne sættes i stand 
med et nyt underlag, og hvis sommeren 

AIA TENNIS TRANBJERG TILBYDER: 

 Træning for både børn og voksne

 3 grusbaner

 Gratis prøvetræning så du kan afprøve, om  

 tennis er noget dig

 Du kan endda låne en ketcher

 Eller du kan spille med din familie eller venner  

 og selv booke baner på:  

 aiatennis.memberlink.dk

VI STARTER SÆSON 2019 SLUT APRIL  
ELLER START MAJ ALT EFTER VEJRET.  
 

Følg med på www.aia-tranbjerg.dk/tennis

HVIS DET ER NOGET FOR DIG, SÅ SE 
VORES FORDELAGTIGE TILBUD 

AIA Tranbjerg Tennis tilbyder alle nye  

medlemmer en velkomst rabat:

  Normalpris  Pris med rabat*** 

Senior, fultid  900 kr.  700 kr. 
Juniorer (12-16)  700 kr.  600 kr. 
Puslinge (8-11)  500 kr.  400 kr.

 
*** Rabat til alle nye medlemmer den første sæson. Puslinge har 
kun adgang til træning eller i følgeskab med voksne medlemmer. 

Besøg vores hjemmeside hvis du vil vide mere 

eller ring til Flemming på mobil 25 77 59 72.

DU FINDER OS LIGE  
BAG VED GRØNLØKKESKOLEN

bliver tør, skal der bruges en del vand for 
at holde banerne. Så klubben håber, at der 
i år kommer flere medlemmer til at dele 
udgifterne. 

AIA Tennis har haft nogle hårde år 
med svingende medlemstal og udfordrin-
ger med at finde en ny formand og få folk 
med i bestyrelsen. Men der er kommet 
nye kræfter til, og tennisafdelingen håber, 
at flere i byen vil støtte op om klubben og 
få interesse for ketchersporten. 

Så hvis du overvejer, om du skal i gang 
med tennisbolden og ketcheren, så tjek 
https://aiatennis.memberlink.dk/ og kon-
takt klubben for at høre mere. 
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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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Mød op i Center Syd søndag den 31. 
marts fra klokken 9 og få udleveret en 
pose til at samle affald i og et områ-
de, du kan rydde op i. 

Af Stina Christiansen

øndag den 31. marts har Danmarks 
Naturfredningsforening igen sat vo-

res lokale natur på skemaet, når de arran-
gerer Affaldsindsamling over hele Dan-
mark. I ugen op til holder skoler og dag-
institutioner deres egne affaldsindsamlin-
ger for skole- og institutionsbørn. 

Tag naboen, spejdertruppen, gymna-
stikholdet, gågruppen, grundejerforenin-
gen, mødregruppen eller dine børn og 
børnebørn under armen og kom op på 
torvet i Center Syd, hvor Tranbjerg Tiden-
de uddeler sække og områder fra klokken 
9. Du skal aflevere dit affald inden klok-
ken 12 ved det markerede areal på parke-
ringspladsen foran Center Syd. Så giv en 
time eller to af din tid, få en masse frisk 
luft og gør Tranbjerg til en renere og pæn 
by.

I år bli’r det TOTALT SKOD!
I år prøver Danmarks Naturfredningsfor-
ening noget helt nyt på indsamlingen: 

S

Vi skal tælle dåser, som vi plejer, men 
i år vil vi også tælle cigaretskod – vi hå-
ber, I er med på den! Hver dag havner 
millionvis af skod nemlig i naturen. Hvor 
mange kan I finde og indberette? 

Mange vil sikkert blive overraskede 
over, hvor mange skod det bliver til. Dan-
marks Naturfredningsforening har et lille 
tip: Samler man cigaretskod i en sæk fra 
start, er det nemmere at tælle dem!

102.000 dåser
Affald smidt i naturen skader vores drik-
kevand, planter og vilde dyr – og ikke 
mindst vores naturoplevelser! Affald in-
deholder desuden værdifulde ressourcer, 
som skal bruges igen.

I 2018 var I med til at fjerne 173.000 
kg affald fra naturen – blandt an-
det 102.000 dåser.

Medbring selv handsker og tænger, 
hvis du har brug for det. Vi har enkelte 
tænger, men måske ikke nok til alle. 

Vi håber at se rigtig mange, så vi kan 
få en pæn og ren by. Danmarks Natur-
fredningsforening har siden 2006 arran-
geret Affaldsindsamlingen, som samler op 
imod 100.000 danskere til en forårsrengø-
ring i naturen.

Forårsrengøring i naturen
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KLAR TIL AT 
SÆLGE ELLER 
BARE NYSGERRIG?

BESTIL ET GRATIS VÆRDITJEK AF DIN BOLIG 

70 70 79 61

Morten Eriksen 
Indehaver

Jonas Bojsen 
Ejendomsmægler

Henrik Nielsen 
Salg & vurdering

Vi støtter lokalsporten i Tranbjerg:



| 13

 

 

 

 

 

 



14 |

16-årige Mathieu Rousset er udveks-
lingsstudent fra Lyon og elsker at væ-
re i Danmark. Men der er flere ting, 
der har overrasket ham.

Af Stina Christiansen

athieu flyttede ind hos sin danske 
værtsfamilie på Børupvej i Tranbjerg 

og begyndte i 2.g på Viby Gymnasium i 
august. Han skal være her i 10 måneder i 
det hele. 

 - Jeg valgte at komme til Danmark, 
fordi jeg elsker de skandinaviske og nor-
diske lande. Og her i Danmark kan jeg 
lære engelsk og dansk, og I har et rigtig 
godt skolesystem, siger Mathieu på et rig-
tig fint dansk. 

Da han kom til Danmark, blev han un-
dervist hos Lær Dansk i to måneder, og 
har hele tiden fulgt hele undervisningen 
på gymnasiet på dansk. Hos værtsfamilien 
– eller min danske familie, som Mathieu 
kalder dem – taler de dansk og engelsk, 
men siden januar har de kun talt dansk til 
Mathieu. 

Ens familier
I Frankrig bor Mathieu i nærheden af 
Lyon, hvor han bor sammen med sine 
forældre, lillebror og to katte – det samme 
gør han her i Tranbjerg, hvor hans danske 
familie også består af forældre, to drenge 
og to katte. Dog er den ældste søn i fami-
lien selv på udveksling i Costa Rica, mens 
Mathieu er her. 

Størrelsesmæssigt minder de to byer 
også om hinanden – Tranbjerg er dog en 

M

Tranbjerg set med franske briller

smule  mindre. Men de er begge mindre 
byer i nærheden af en stor by. 

Derhjemme er gymnasiet også tre-
årigt, og Mathieu tog 1.g dernede, inden 
han tog til Danmark. Når han kommer 
tilbage, bliver det dog i 2.g igen. 

Men skoledagen i Frankrig er væsent-
ligt længere. Her går man i skole fra 8 til 
klokken 17 eller 18, og så er der transport 
hjem, så han er først hjemme omkring 
klokken 19, og så venter aftensmad og 
lektier.

 - Skolesystemet i Danmark har virke-
lig ændret mit liv. Her kan jeg lave aktivi-
teter efter skole, fordi man har så tidligt 
fri, siger Mathieu. 

Badminton i AIA
I Frankrig spiller Mathieu badminton, så 
han gik over til AIA og spurgte, om han 

Mathieu Rousset er 16 år og udvekslingsstudent fra 
Frankrig.
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ikke kunne få lov til at spille med. Det 
kunne han naturligvis, så nu spiller han i 
AIA to timer om ugen. Mathieu vil gerne 
spille oftere, men hver tirsdag mødes han 
med andre unge fra den organisation, 
som hans udveksling foregår igennem. 
Her taler de om, hvordan det går med 
værtsfamilierne, hvordan de har det og ta-
ler om Danmark, og hvad der er sket her. 
Eksempelvis blev Dronningens nytårstale 
diskuteret i januar. 

 - Det er godt at være her. Jeg elsker 
Danmark. Det her ophold bliver en ople-
velse for hele livet for mig, siger Mathieu 
med et stort smil. 

Og selvom hans eget land ikke ligger 
helt vildt langt væk, er der flere ting, han 
har lagt mærke til. 

 - Jeg er overrasket over, at om vinteren 
er det nat her hele tiden, siger han. 

Han har også lagt mærke til cyklerne:
 - Cykler. I cykler alle steder hen, og 

der er cykelstier over det hele. Det er jeg 
ikke vant til. Selv ude på landet er der 
cykelstier.

Især er Mathieu begejstret for ”hygge”.
 - Jeg elsker hygge. Alle husene i Dan-

mark er hyggelige. Og jeg elsker den skan-
dinaviske mentalitet. I er mere frie, og 
familien kommer først. I Frankrig er det 
mere som om, at arbejdet kommer først, 
siger Mathieu. 

Sin største overraskelse fik han, da han 
opdagede en barnevogn med baby og det 
hele udenfor en restaurant – men uden 
forældre i nærheden. Og at der hæn-
ger tøj udenfor butikkerne uden alarmer 
på, er heller ikke standard i Mathieus 
hjemland. 

 - Jeg oplever, at folk er mere ærlige 
her, og at der er mindre kriminalitet, si-
ger han.

En anden forskel er også, at han først 
må købe alkohol i Frankrig, når han er 
fyldt 18 år. Så de danske fester er lidt 
anderledes. 

Dog synes han, at tingene her er me-
get dyre. Så hans tøjbudget er blevet for-
mindsket en del. 

Drab på kagekonen
Mathieu har nået at opleve flere af de 
danske traditioner omkring jul og fødsels-
dage, også her var der tydelige forskelle. 

 - Juleaften var meget anderledes, men 
dejlig. Vi spiste ved 18-tiden og var fær-
dige omkring klokken 20, og så åbnede vi 
gaver i 4 timer. Vi skiftedes til at åbne en 
gave og sagde så tak. Det er jeg ikke vant 
til. Og vi danser heller ikke om juletræet 
derhjemme.

Til fødselsdage får I en kagekone, som 
I dræber – det er også sjovt. I giver ga-
ven, når I kommer til fødselsdagen, og 
så åbner fødselsdagsbarnet den med det 
samme. I Frankrig venter vi med at åbne 
gaver, til alle er kommet, og vi har spist, 
fortæller Mathieu. 

I alt skal Mathieu være her i 10 må-
neder, så til juni vender han hjem til sine 
franske forældre og 2.g.

 - Jeg ved, at jeg rigtig gerne vil komme 
tilbage. Jeg er heldig, at jeg bor så tæt på 
Danmark, at jeg kan komme tilbage en 
gang, siger Mathieu Rousset. 
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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

Vi lever i mødet

Tranbjerg Hovedgade 1 | 8310 Tranbjerg J | 8630 3700 | tranbjerg@djurslandsbank.dk

I Djurslands Bank
lever vi i mødet.  
Mødet mellem dig og os.  

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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k v i n d e l ø b

Kom med på en dejlig, flad løbetur i 
Tranbjerg lørdag den 30. marts. 

Af Stina Christiansen

r du kvinde, og har du lyst til at lø-
be 5 kilometer, skal du sætte kryds 

i kalenderen lørdag den 30. marts 2019 
klokken 10.30. Her arrangerer Tranbjerg 
Løber et kvindeløb med start og mål ved 
Center Syd.

Alle kan være med, da ruten er flad, og 
du kan løbe fuldstændig i dit eget tempo. 
Turen går fra centeret over mod Grønløk-
ke, over til Børupvej, tilbage af Grønløkke 
Alle, ned ad stien langs Skovgårdsvænget 
og med en krølle ned ad stien ved Kirke-
vænget og tilbage til mål ved centeret. 

Når du kommer i mål, giver Kvickly 
Tranbjerg en dejlig portion suppe på Cen-

E

Kvindeløb i Tranbjerg
ter-torvet i Center Syd, og der er masser 
af gode tilbud i centeret.

Der kommer mere info løbende, så 
hold øje med begivenheden på Facebook 
og på Tranbjerg Løbers hjemmeside. Her 
finder du også tilmeldingslinket.

Så vidt vides er det første gang, der er 
et kvindeløb i Tranbjerg – så kom og vær 
med til en helt særlig oplevelse. 

Foto: Racingdenmark
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Vil du være med til at bygge bro mel-
lem generationer? Er du på barsel, og 
vil du være med til nemme, men også 
givende aktiviteter sammen med din 
baby? Så læs nærmere her – for i fore-
ningen Samværd vil vi så gerne for-
tælle jer om den fantastiske legestue 
på Tranbjerg plejehjem, og måske har 
du også selv lyst til at sprede det go-
de budskab? 

Af Anja Elkjær Rahbek og Mette Marie 
Jensen Ørnstrup, Samværd.

oreningen Samværd står bag ”Leg på 
plejehjem” på 13 plejehjem i Aarhus 

Kommune, hvor forældre fx på barsel kan 
deltage i babyrytmik i fællesskab med æl-

dre. Legestuerne drives af rytmiklærere, 
som alle er professionelle og lønnede un-
dervisere. Før og efter legestuerne er der 
mulighed for at mødes og drikke en kop 
kaffe med de ældre og de andre forældre. 
Legestuerne fungerer som åbent hus, så 
du behøver ikke tilmelde dig, og det er 
gratis at deltage. 

Legestue på Tranbjerg plejehjem hver  
fredag kl. 10-12
Du er altid velkommen til at kigge forbi 
på Tranbjerg Plejehjem. Ikke mindst er du 
mere end velkommen til at tage din baby 
med hver fredag mellem kl. 10 og 12, hvor 
rytmiklærer og musikunderviser Mette 
Marie (uddannet fra Det Jyske Musikkon-
servatorium) byder velkommen til musisk 
samvær og kaffe. 

Leg på plejehjem

F

Der var smil, glæde og masser 
af leg, da kronprinsesse Mary 
besøgte en legestue. 
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s a m v æ r

Kronprinsesse Mary på besøg
Den gode nyhed om legestuerne har 
spredt sig, og i januar var Kronprinsesse 
Mary med til én af Samværds legestuer. 
Kronprinsessen var meget begejstret for 
besøget – og skulle næsten  hives væk fra 
tørklæder, rasleæg, babyer og hendes æl-
dre sidekammerat. 

Generationer mødes  
– mening og magi opstår
I foreningen Samværd er vores mission 
helt enkelt at skabe rammerne for naturli-
ge møder mellem mennesker, der normalt 
ikke mødes. Vi tror på magien i, at mod-
sætninger mødes, fordi det gør alle parter 
gladere og klogere på livet. 

Når ældre beboere, babyer og forældre 
på barsel samles til legestue på plejehjem, 
giver det hjertevarme, smil på læberne og 
masser af givende samtaler. 

Vi tror på, at meget mere af den slags 
er vejen frem – så det arbejder vi på!

Har du lyst til at udbrede kendskabet til 
Leg på plejehjem?
Sideløbende med den store opbakning 
til legestuerne, så er det også vigtigt for 
os at tænke på, hvordan legestuerne kan 
fortsætte bedst muligt. Vi skal til at finde 
frivillige ambassadører i alle 13 lokal-
områder. Tranbjerg er det første område, 
hvor vi sammen med dig/jer vil forsøge 
at få frivillige, lokale ambassadører med i 
foreningen. 

Som frivillig, lokal ambassadør er du 
med til at sørge for at gøre mødre og fæd-
re på barsel opmærksomme på legestuen i 
dit lokalområde fx gennem facebook, op-

slag i Brugsen eller andre steder, hvor for-
ældre færdes. 

Du er selv med til at forme, hvor-
dan og hvor meget du vil bidrage med 
som ambassadør. Vigtigst er, at du hjæl-
per med, at fædre og mødre i Tranbjerg 
og omegn kender legestuen. Men måske 
kunne du også være interesseret i at skabe 
andre initiativer og møder mellem gene-
rationer i dit lokalområde? 

Derudover bliver du en del af den nye 
forening Samværd, og får mulighed for at 
deltage i spændende arrangementer i net-
værket. Som en ekstra tak for hjælpen for 
dit ambassadørarbejde vil vi gerne tilbyde 
dig to biografbiletter. 

Om du er pensionist, mor/far på bar-
sel eller noget tredje er underordnet – det 
vigtigste er, at du gerne vil være med til at 
få endnu flere til at kende den fantastiske 
legestuer i Tranbjerg.

Faktaboks
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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

Genoptræning og behandling af både 
børn og voksne.

Overenskomst med sygesikringen 
og eget træningscenter.

Kontakt:

8629 9886
mail@tranbjergfys.dk

Genoptræning og behandling af både 
børn og voksne.

Overenskomst med sygesikringen 
og eget træningscenter.

Kontakt:

8629 9886
mail@tranbjergfys.dk

Tranbjerg FysTranbjerg Fys



UDETRÆNING
Hvis du kan lide at være ude i al slags vejr og kan 

lide at grine og bevæge dig sammen med andre, så er 
udetræning måske noget for dig.  

Alle kan være med og småskavanker er ingen hindring, 
dog skal du kunne gå 500 m. og selv kunne rejse dig, hvis 

du falder. Det er gratis, og der er ingen tilmelding. 
Vi starter d. 4. april 2019.

Tid og sted:
Hver torsdag kl. 13.00-14.00 udenfor Tranbjerg Lokalcenter, 

Torvevænget 3A, 8310 Tranbjerg J. 
Vi mødes udenfor, du kan eventuelt gå ind af lågen 

på Torvevænget. 

Har du spørgsmål, er du velkommen til at 
kontakte forebyggelses-konsulent 

Gitte Sand på tlf.: 5118 0629 eller på gsa@arhus.dk 
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ÅBNINGSTIDER
Mandag 9-18 | Tirsdag 9-18 | Onsdag 9-18 | Torsdag LUKKET | Fredag 9-18 | Lørdag 8-13

Tranbjerg Hovedgade 3, 8310 Tranbjerg v/Djurslands Bank
Bus lige til døren og 300 M til letbanen

ONLINE-BOOKING PÅWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW.FFFFRRRRIISSSSOOORRVVEEEEEESSSSSSTTTTTTT..DDDDDDKKKK

ID ELEMENTS 
RESCUESPRAY 911

Køb 1 produkt til 169 kr. 
og få 1 stk. GRATIS!

M

ed forbehold for udsolgte varer
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Med fordelsprogrammet Sydbank Favorit vælger 
du selv dine fordele. Og jo mere af din økonomi 
du samler hos os, jo flere fordele kan du vælge.

Beregn på sydbank.dk/favorit
hvor mange fordele du kan få. Herefter kan du 
klare dit bankskifte online ved hjælp af et 
netmøde og sikker upload af dine dokumenter. 
Alternativt kan du ringe til os, så vi sammen kan 
gennemgå dine muligheder.

Camilla H. Rosenlund
Privatrådgiver - stedfortræder
Sydbank Højbjerg
Tlf. 74 37 54 17

camilla.rosenlund@sydbank.dk 

Søren T. Gyldenvang Sørensen
Privatrådgiver - stedfortræder
Sydbank Viby J
Tlf. 74 37 54 88

soeren.soerensen@sydbank.dk 

Vil du også være  
Favorit-kunde  

i Sydbank?

FAVORIT
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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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Solbjerg Biler

Kør ind og få skiftet til SOMMERDÆK
lørdag d. 13. april kl. 09.00 - 15.00 

Bestil tid til hjulskift på tlf. 86 92 78 13 
eller mail grethe@solbjerg-biler.dk

med spillet. Et hyggeligt spil, hvor alle kan 
være med.

I sidste års sæson spillede klubbens ca. 
60 medlemmer i alt 1512 runder. Til det 
er der registreret 176.500 slag til kuglerne! 
Det ser klubben gerne overgået i det nye år.

Sæsonen begynder den 1. april 2019 
for såvel gamle som nye medlemmer. Mø-
destedet er foran café Tranen ved lokal-
centret. Herefter spilles hver mandag og 
onsdag kl. 10.

a k t i v i t e t

Tranbjerg Krolf Klub tager hul på ny 
sæson.

orårets komme er lig med aktivi-
tet på krolfbanerne ved Tranbjerg 

Lokalcenter. Det populære spil, der har 
ingredienser fra både kroket og golf, får 
stadig fl ere udøvere, og klubben håber da 
også, at foråret kan lokke nye spillere på 
banerne.

Krolf giver udbytte på fl ere områder. 
Man får rørt kroppen – uden at det kræ-
ver overmenneskelige anstrengelser. Det 
giver anledning til en godmodig konkur-
rence med andre spillere og ikke mindst 
sig selv. Og endelig må ikke glemmes det 
sociale element under og i forbindelse 

Med kølle og kugle

F
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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  

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

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

 Måske din  

ANNONCE   skulle være her?

tranbjerg
TIDENDE
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FORÅRSOPVISNING I 
GYMNASTIKAFDELINGEN 
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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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ø l s m a g n i n g

Et nyt tiltag ser dagens lys i Tranbjerg. 

Af Henning Sørensen

fter at have boet 40 år i Kolt, er Leo 
Thinesen nu flyttet til Tranbjerg, og 

synes derfor, at det arrangement, som han 
har holdt i Kolt i 17 år, nu også skal have 
mulighed for at blive en tradition til på-
ske og jul her i Tranbjerg.

- Jeg har i rigtig mange år været med-
lem af foreningen Danske Ølentusiaster - 
og i den forbindelse, også interesseret mig 
for de gamle bryggerier og mineralvands-
fabrikker, og samlet etiketter, billeder osv. 
derfra, især fra Århusområdet,” siger Leo.

Der har tidligere været bryggerier i 
Slet, Ravnholdt, Viby, Mårslet, Beder Mal-
ling, men det var dog kun hvidtøl, der 
blevet lavet. I dag er vi så heldige at have 
ÅRHUS BRYGHUS tæt ved, som jo laver 
nogle særdeles gode (og stærke) øl.

Til en ølsmagning smager man 8-9 for-
skellige spændende påske øl á 10 cl, der 
vil også være lidt præmiekonkurrence, 
og der vil kunne forekomme forskellige 
overraskelser.

E

Påskeølsmagning i Tranbjerg
- Jeg vil fortælle om påskebryggens hi-

storie, hvilke af øllerne, der er mest veleg-
nede til forskellig mad, og i det hele taget 
lave en hyggelig, oplysende og rar aften 
for jer”, siger Leo

Da der jo skal købes råvarer ind til ar-
rangementet, koster det lidt at deltage, og 
det er nødvendigt at tilmelde sig af hen-
syn til, at der jo skal være nok øl til alle 
deltagere.

Arrangementet foregår fredag 5. april, 
kl. 18.30-22.00 på Tranbjerg Lokalcenter. 
Du kan få yderlig oplysning vedrørende 
tilmelding, pris og så videre hos: Leo Thi-
nesen, mobil 2180 3380 – mail: thinesen@
email.dk

Fakta
Danske Ølentusiaster er en dansk forening, der 
arbejder for udbredelsen af og kendskabet til 
kvalitetsøl. Foreningen er uafhængig af kom-
mercielle interesser, og arbejder for størst mulig 
udbredelse og udvalg af øl i danske butikker, 
barer og restaurationer.

Foto: Jyllands-Posten
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P

Natteravnene er kommet til Tranbjerg.

Af Jørgen Dahlgaard, Sekr. i Fællesrådet.

å baggrund af fl ere episoder med 
uro, ballade og hærværk i efteråret 

samt i december måned begyndte snak-
ken at gå i byen og på Facebook. Mange 
af episoderne havde åbenbart udgangs-
punkt i grupper af teenagere, som drev 
rundt i byen.

Nu er Tranbjerg ikke nogen helt lille by 
længere. Vi er faktisk hele 9.616 borgere 
jf. de seneste tal fra Aarhus Kommune. 

I en by af den størrelse og som forstad 
til Aarhus vil der altid være ting, som po-
litiet skal kigge på. Men nu var der plud-
selig mere ballade end normalt? Beskyld-
ningerne røg frem og tilbage på Facebook. 
Nogle var bange og andre var vrede: Hvor 
var forældrene henne? Og hvad med sko-
len – og hvorfor var børnene ikke i skole 
eller hjemme? Og var der ikke også noget 
med stoffer? Lokalavisen og Stiften bragte 
pludselig artikler om uro i Tranbjerg. Alt i 
alt var det ikke særlig konstruktivt. 

For at gøre en lang historie kort, så er 
forskellige instanser (forhåbentlig) ved at 
tage affære nu. Her er det såkaldte SSP-
arbejde noget af det vigtigste. SSP er et 
samarbejde mellem skole, sociale myndig-
heder og politi, der har til formål at fore-
bygge kriminalitet blandt børn og unge. 
Og som Fællesråd er med i kommunens 
Tryghedspartnernetværk, som også ar-
bejder for at forebygge kriminalitet samt 
at skabe tryghed for alle borgere. Her er 
Østjyllands Politi selvsagt en meget aktiv 
medspiller. Fællesrådet er repræsenteret i 

Nyt fra fællesrådet 
møderne i Tryghedspartnernetværket.

Status er nu, at Tranbjerg har fået en 
lokal gruppe af Natteravnene med hele 
17 medlemmer med Tommy Larsen som 
formand. Det er vigtigt at understrege, at 
Natteravnene IKKE er et vagtværn eller 
selvtægtsgruppe. Se også faktaboksen.

Fællesrådet bakker op om Natterav-
nene og opfordrer alle andre til at gøre 
det samme. Vi også talt om, at der mang-
ler nogle fl ere tilbud/væresteder til unge 
mennesker i eftermiddags- og aftenti-
merne. Det er noget, som vi vil kigge på 
fremadrettet.

Nyt om Bering-Bedervejen
Når dette blad udkommer, er der afholdt 
borgermøde i Grønløkkehallen den 5. 
marts, hvor stier og støj er blevet diskuteret. 
Processen er, at vi i fællesrådet følger op på 
de bemærkninger, der kom frem på mødet.

Status i skrivende stund er, at fi rmaet 
Rambøll er fuld gang med projekteringen 
af vejen. Og foreløbige støjberegninger vi-
ser som ventet, at der skal laves en del sik-
ring mod trafi kstøj i den sydvestlige del af 
Tranbjerg – sandsynligvis med støjvolde og 
støjskærme. Desuden prøver kommunen 
at få gravet vejen så langt ned i terrænet 
som muligt.

For stiernes vedkommende ser det fort-
sat ud til, at vejen mellem Sønderbro og 
Tingskovvej bliver til en cykelsti med en 
stibro over den nye Bering-Beder Vej. Og 
Vestre Tingskovvej bliver afbrudt ved In-
gerslevvej. Sammen med nogle lokale be-
boere har fællesrådet foreslået en stiforbin-
delse på stedet, men det det bliver vist ikke 
til noget.
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f æ l l e s r å d e t

Natteravnene er ildsjæle og ansvarlige voks-
ne, som ved deres tilstedeværelse arbejde for 
at skabe tryghed, trivsel og livsglæde i nat-
telivet.
Natteravnene er der for de unge, der har brug 
for hjælp, når de for eksempel har drukket for 
meget, er havnet i en konfl ikt eller bare har 
brug for en voksen at tale med.
Over 4000 Natteravne er synlige i gadebille-
det, og vi har med vores vandringer i natteli-
vet en stor forebyggende effekt og gennem-
slagskraft ved blot at være der.
Natteravnene giver også en hånd med på 
landsplan, både til Blå mandag og sidste 
skoledag, festuger og mange andre ting, lige 
som at tage bussen eller toget.
Natteravnene er ansvarlige voksende med 
overskud og er der for de unge, hvis bare de 
har brug for hjælp eller bare en at tale med.
Natteravnene er med til at skabe øget social 
værdi gennem omsorg og en forebyggende 
indsats. De er desuden medvirkende til øget 
livsglæde, trivsel og integration for børn og 
unge i det offentlige rum – med fokus på 
børn og unge i en udsat position.
Indsatsen udføres af ganske almindelige fri-

villige voksne, helt uafhængig af baggrund, 
som vælger at tage et medansvar for udvik-
lingen i deres lokalområde.
Natteravnene følger 5 gyldne regler:
1.  Natteravnene er synlige og observerer, de 

blander sig aldrig fysisk.
2. Natteravnene går i små grupper.
3.  Natteravnene færdes altid i det offentlige 

rum.
4.  Natteravnene giver sig tid til at lytte og 

tale med børn og unge – på de unges ini-
tiativ. 

5.  Natteravnene hjælper børn og unge – helt 
gennem deres venner og familie.

Vi har brug for fl ere Natteravne, der vil være 
med til at skabe tryghed for de unge i Nat-
telivet.
Kontakt os og kom med ud på en prøvetur i 
dit område/by.
Vi har brug for dig – så vi sammen kan hjæl-
pe de unge.
Vi ses! Natteravnene Tranbjerg: Kontakt: 
E-mail: Tranbjerg@natteravnene.dk 
Telefon: 2173 9000.
Se mere på tranbjerg.natteravnene.dk

Fakta
TRANBJERG
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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

MANUEL TERAPEUT & SPORTSMASSØR
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K

Et nyt koncept ser snart dagens lys i 
Tranbjerg – en gratis familieaktivitet, 
hvor alle kan være med.

onceptet er enkelt: Tag hele familien 
under armen og kom op til en times 

sjov og anderledes bevægelse i naturen. 
Bag ideen står Tranbjerg Løber, som 

synes, at det kunne fedt at tilbyde fami-
lierne i Tranbjerg en træning, hvor man 
kan tage babyen, rollingen eller teenage-
ren med og have en træningstime, hvor 
alle kan være med, og der er garanti for et 
godt grin. 

Babyen kan bruges som vægt, den 
6-årige som buk og farmor kan også være 
med. Det bliver en blanding af styrketræ-

ning, løbelege og hvad træneren ellers fi n-
der på.

Sjove redskaber
Tranbjerg Løber har fået 30.000 fra DIF 
og DGI’s foreningspulje. Pengene er ble-
vet brugt til sjove træningsredskaber, bol-
de, sjippetove, træningselastikker, musik-
anlæg og balance-redskaber. 

Den første lørdag i hver måned
Så sæt kryds i kalenderen den første lør-
dag i hver måned og mød op bag AIA’s 
klubhus. 

Du kan også smutte forbi Tranbjerg 
Løbers Facebookside og melde dig til be-
givenheden.  Stina

Aktive familier i det fri
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Tranbjerg Lokalhistoriske Samling har 
kigget på historien bag firmaet Mun-
ke VVS & Blik og mødt ægteparret bag 
til en snak. 

Af Harald Kvist, Tranbjerg Lokalhistoriske 
Samling

unke VVS & Blik er et livsværk, 
kendt i hele Aarhus og i særdeles-

hed i sydbyen. Undervejs har firmaet et 
par gange ændret på konstruktionerne. 
Det vender vi tilbage til. Men tilbage står 
historien om et ungt kærestepar – en ung 
håndværker – som ville lidt videre end 
blot at gå på arbejde. 

Jonna og Torben Munkholt, hvis vok-
senliv kom til at foregå i Tranbjerg, hvor-
fra de stadig driver deres virke og fortsat 
har deres adresse. Det er det, denne for-
tælling skal handle om. En historie om et 
lokalt engagement, som blev parret med 
håndværksmæssige dyder og forretnings-
mæssig talent over mange år og som sta-
dig er i fuldt flor.

Munke VVS & Blik
”Svigter fyrets flamme, kommer Mun-

ke med det samme.”
”Er et nyt badeværelse dine drømme, 

ring til Munke og sig vi skal komme.”
”Er tagrenden utæt og regnen plasker, 

så ring til Munke og sig det haster.” 
(forfatter til rimene: Torben Munk-

holts svigermor)

Aabyhøj
Begge kom fra Aabyhøj, hvor de havde 
gået i skole. Torben Munkholt blev udlært 
maskinarbejder i firmaet Danish Machine 
Company, men kastede sig straks derefter 
over VVS hos firmaet Dansk Esso. Deref-
ter blev han ansat i firmaet Marius Han-
sen og Søn. Blandt andet var han med til 
at sætte alle vinduerne i det nybyggede 
Hotel Merkur i Viby for dette firma. Sene-
re fik han ansættelse hos Shell, hvor han 
videreuddannede sig indenfor service og 
oliefyrmontage.

Jonna Munkholt fik en uddannelse 
som kontorist i kølefirmaet Brdr. Gram 
og kom senere til Aarhus Kommune. Et 

M

Munke VVS & Oliefyr, som firmaet hed engang. Den unge chef foran forretningen.
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arbejde hun med glæde varetog helt frem 
til 1979.

Tranbjerg
I november 1967 blev det unge par gift, 
og samme dag flyttede de ind i det hus, 
de stadig bebor i et dengang helt nyt villa-
kvarter i Tranbjerg. De første adskillige år 
passede de begge deres stillinger som hen-
holdsvis kommunalt ansat og som hånd-
værker. Men på et tidspunkt tog Torben 
Munkholt en beslutning, der skulle vise 
sig at blive langtidsholdbar.

Munke Oliefyr Service
Torben Munkholt følte dengang i 1974, 
at trangen til at blive selvstændig hånd-
værker vejede tungere end det at fortsætte 

som lønmodtager. Han oprettede derfor 
Munke Oliefyr Service. Dels fordi der var 
gang i oliefyrbranchen. Men også fordi 
dette, at nedsætte sig som oliefyr-montør 
ikke krævede autorisation.

Firmaet startede hjemmefra villaen i 
Tranbjerg og sideløbende med det, tog 
han endnu en videreuddannelse på Jysk 
Teknologisk Institut. Hvor han, på det 
sidste hold fra instituttet, blev uddannet 
som autoriseret VVS- installatør. Det viste 
sig at være en rigtig beslutning og en rig-
tig videreuddannelse. For tiden viste sig at 

Firmaets varetegn har i mange år 
været tegningen af Munken.

       Svigter fyrets flamme, 
kommer Munke med det  
samme.””

Først forlod købmand Robert Mikkelsen hjørneejendom-
men ved Tranbjergvej, så blev Tranbjerg Hovedgade 48 til 
”Bad og Brugskunst” og er stadig i familien Munkholts eje.
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være med VVS-branchen og imod oliefyr 
i byerne. I 1979 var der blevet så travlt i 
virksomheden, at Jonna Munkholt valgte 
at opsige sin sikre stilling hos kommunen 
for at varetage den administrative side af 
den succesrige håndværkervirksomhed i 
Tranbjerg. Fra første dag blev virksomhe-
den drevet hjemme fra privatboligen.

Munke VVS og Oliefyr til Munke VVS & Blik
”Den gamle gartner”, Dybvad Larsens lo-
kaler på Tranbjerg Hovedgade blev ind-
draget i den fremadstormende installa-
tionsforretning fra 1985. Der blev ansat 
flere faguddannede medarbejdere, fra 3-4 
fagfolk til op mod 10 ansatte i perioder.

Men tiderne skifter. Oliefyret var på 
retur. Til gengæld voksede blikkenslager-
arbejdet. Firmaet sløjfede ordet oliefyr og 
tilføjede ordet blik. Det var i mange år 
en god forretning, og en ny ejendom på 
Tranbjerg Hovedgade blev købt til at huse 
blikkenslagerarbejdet. Overskriften er sta-
dig firmaets navn, selv om blikarbejdet er 

i aftagende. Der er dog stadig blikarbejde 
at udføre, siger Torben Munkholt. 

På et tidspunkt red man også med 
på bølgen af nethandler indenfor VVS-
branchen. I perioder var firmaet oppe på 
omkring 30 medarbejdere i det nydan-
nede selskab Lavpris VVS. Men denne del 
af virksomheden er siden solgt fra, selv 
om Munke VVS fortsat ejer og bruger 
ejendommen på hjørnet af Tranbjerg Ho-
vedgade og Tranbjergvej, som blev købt 
i 1999. Bygningen var tidligere købmand 
Robert Mikkelsens butik og ejendom. De 
døbte den ”Bad og Brugskunst”, og den 
eksisterede frem til 2005.

Generationsskifte
Torben Munkholt forlod topledelsen i 
2012 for at gå på halv arbejdstid for at 
overlade ledelsen til sine to sønner Mi-
chael og Martin. Sidenhen er Martin 
Munkholt udtrådt af ledelsen for at til-
træde en stilling som VVS-chef i det sto-
re firma Verdo´s VVS-afdeling i Aarhus, 

Munke VVS’ flåde af kampklare medarbejdere med de velkendte gule arbejdsvogne, fotograferet for nogle år siden.
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mens Michael Munkholt er indtrådt som 
eneejer i Munke VVS. En beslutning alle 
i familien er glade for. Begge sønner bor 
fortsat i Tranbjerg med deres familier.

Og Jonna og Torben? Ja, Jonna Munk-
holt arbejder fortsat med at passe Munke 
VVS´ bogholderi og telefon. Og Torben 
går ”sådan lidt til hånde – kommer og 
går, som han har lyst til” – på trods af at 
de begge er i begyndelsen af 70’erne. 

 - Begge laver vi vist det, vi har lyst til, 
og ingen har indtil nu bedt os om at blive 
væk”, siger de samstemmende.

Faktaboks
Torben Munkholt:

 
Djursland Bank

-
standsforening (så længe den eksisterede)

-

Fællesråd

Ægteparret Jonna og Torben Munkholt fotograferet kort tid forud 
for samtalen med Tranbjerg Lokalhistriske Samling. 
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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
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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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Af Anne Christine Kusk, Tranbjergskolen

lle de børn og unge, som immigre-
rer til Danmark, uanset årsag, starter 

deres danske skolegang i en særlig klasse 
kaldet modtagelsesklasse. Her går de, ind-
til de har lært så meget dansk, at de kan 
klare sig i en almindelig klasse. 

På Tranbjergskolen er der lige nu 9 
modtagelsesklasser fordelt på tre alders-
trin, og skolen ser det som en meget vig-
tig og positiv opgave at lære eleverne 
dansk og hjælpe dem, så de kan begå sig 
bedst muligt i Danmark:

”Aarhus Kommune er et stort fælles-
skab. For at et fællesskab fungerer skal 
alle give noget til det. Som skoleleder er 
jeg glad for, at vi kan hjælpe elever, der 
kommer her til landet til at få lært til-
strækkeligt dansk. Når det er opnået – og 
de arbejder hårdt for det – så flytter ele-
verne til den skole, der ligger tæt på, hvor 

A

Tranbjergskolens modtagelsesklasser  
– hvad er det?

de bor. Og der skal de så gå i en ganske 
almindelig klasse. Her på Tranbjergskolen 
skal vi give viden og mod, så de kan få et 
godt liv i Danmark” siger skoleleder Han-
ne Gammelgaard Jensen.

Elever fra hele verden
Eleverne i modtagelsesklasserne kommer 
fra hele verden. Afhængig af den politiske 
situation er der i perioder mange flygt-
ninge, men der er også mange elever, som 
er her af andre grunde. Fælles for alle 
eleverne er, at de har vidt forskellige bag-
grunde og årsager til at være i Danmark, 
og derfor er det også meget forskelligt, 
hvad de har med i bagagen. Marie Tang 
Kristensen, som er lærer i modtagelses-
klasserne på Tranbjergskolen, siger: 

”Min oplevelse er, at eleverne er helt 
vildt gode til at tage hensyn til hinanden, 
og det tror jeg bl.a. skyldes det vilkår, at 
de er så forskellige. Vi oplever aldrig mob-

Eleverne kommer fra hele verden 
og er i Danmark af vidt forskel-
lige årsager.
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ning og den slags, tvært imod er de gode 
til at hjælpe hinanden og har en fælles 
forståelse for hinanden”.

Klasser på tre alderstrin
På Tranbjergskolens afd. Grønløkke er der 
fem modtagelsesklasser for de 16-18-årige 
elever, da skolen modtager alle elever fra 
hele Aarhus-området på dette alderstrin.

”Sommeren 2017 fik vi på Tranbjerg-
skolen flere modtagelsesklasser, fordi 
Center 10 lukkede. Begrundelsen var, at 
der på Tranbjergskolen var ledige lokaler. 
Men bestemt også at de lærere, der allere-
de underviste i modtagelsesklasserne, vi-
ste et stort engagement i forhold til denne 
gruppe elever” siger Hanne Gammelgaard 
Jensen. 

Ud over klasserne for de ældste ele-
ver er der på afd. Grønløkke tre klasser 
for de 13-15-årige. Læssøegades Skole og 
Rosenvangskolen har også elever på dette 
klassetrin. På Tranbjergskolens afd. Kir-
ketorvet er der desuden en klasse for de 
10-12-årige. 

Eleverne går typisk 1 ½ -2 år i mod-
tagelsesklassen, før de er klar til at rykke 
over i en almindelig klasse på deres di-
striktsskole. Inden de skal starte på deres 
distriktsskole, deltager eleverne i under-
visningen i en almenklasse på Tranbjerg-
skolen i 3-4 uger.

Eleverne har tegnet deres drømme.
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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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Som et forsøg udvides Børnenes 
Kræmmermarked, så alle Tranbjerg-
borgere kan få en bod og sælge deres 
loppe-effekter. 

Af Stina Christiansen

en 17. august fra klokken 10 til 14 
kan børnene igen sætte deres brugte 

legetøj til salg, når der er Børnenes eget 
Kræmmermarked ved Center syd. Men 
som noget nyt – og på forsøgsbasis – ud-
vider vi det til et generelt loppemarked, 
hvor alle i Tranbjerg må have en stand. 

Det er vigtigt for os, at det stadig er et 
kræmmermarked på børnenes betingel-
ser og lokalt. Så vi forbeholder os ret til at 
afvise folk, der ikke bor i Tranbjerg, eller 
hvis der sælges effekter, der ikke er brugte 
sager fra hjemmet. Vi ønsker ikke “profes-
sionelle” kræmmere eller “butikker”. Så 
respekter venligst disse regler. 
Og som sagt vil vi stadig holde fast i 
den oprindelige idé om, at det er Bør-
nenes Kræmmermarked. De vil derfor 
have fortrinsret og kan bare stille en bod 
op på dagen. Ønsker du en ren “voksen-
bod”, skal du derfor tilmelde dig via vo-
res hjemmeside tranbjergtidende.dk. Vi 
sender dig en kvittering inden den 17. 
august, som du skal medbringe på dagen.  
Vi vil skabe balance mellem voksen- og 
børne-stande og afviser de sidst indkom-
ne tilmeldinger, hvis vi vurderer, at der 
ikke er mere plads.

Grunden til, at vi gør dette forsøg er, 
at mange af jer har ønsket dette, og fordi 
vi stadig ønsker, at børnenes kræmmer-
marked skal være en begivenhed for hele 

Kræmmermarked for hele Tranbjerg
byen, der kan trække en masse menne-
sker til. 

Opstilling 
Bag kræmmermarkedet står Tranbjerg 
Tidende. Som de tidligere år kan du købe 
pølser og lidt at drikke. 

Og traditionelt deltager Tranerne og 
FDF med sjove aktiviteter. Alle børn er 
velkomne til at stille en bod op. Det kræ-
ver ingen forhåndstilmelding.

Opstilling af boderne kan begynde på 
dagen kl. 9.00 (præcist). Repræsentanter 
for Tranbjerg Tidende vil vise, hvor bo-
derne må stilles op. Af hensyn til trafi k-
sikkerheden på området og adgangsfor-
holdene til centeret må du kun bruge de 
anviste områder. Og på grund af udvidel-
sen i år beder vi om forståelse for, at plad-
sen måske bliver mere trang, eller vi må 
rykke lidt rundt. 

Og så er der jo det med præmierne
Til de mest festlige, farverige, fl otteste el-
ler fantasifulde rene børneboder er der 
præmier på henholdsvis 400, 300 og 200 
kr. Præmierne uddeles klokken 13 af 
Tranbjerg Tidende.

D
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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

VIDUNDERKNOLDEN

Center Syd, Kirketorvet 6
Tlf.: 86 29 04 11 - mail: 6509@interflora.dk

Blomster - brugskunst



Kirke og Sogn
TRANBJERG

Traditionen tro bliver der også i år 
holdt

SKÆRTORSDAGS
G U D S T J E N E S T E 

med efterfølgende fællesspisning i 
Sognegården.

Gudstjenesten den 18. april begynder 
kl. 17.00. 
Efterfølgende spiser vi sammen i Sog-
negården. Ønsker man at deltage i 
fællesspisningen, bedes man tilmelde 
sig gennem kirkekontoret senest tors-
dag den 11. april. 

Børn deltager gratis, voksne betaler 
100 kr. Der kan ud over det købes 
drikkevarer.

Musikgudstjeneste Langfredag

KO R S E T S  G Å D E
Langfredag den 19. april kl. 10.00 hol-
der vi i Tranbjerg Kirke musikgudstje-
neste. 

”Ja, jeg tror på korsets gåde” synger vi 
med Grundtvig om langfredag. 

Langfredag er dagen, hvor kærlighe-
den og lidelsen smelter sammen på 
korset. 

Vi samles i Tranbjerg Kirke til en guds-
tjeneste, hvor musikken og ordene 
om korset står i centrum. Musikken, vi 
skal lytte til, vil bl.a. være ”Stabat Ma-
ter” af Giovanni Battista Pergolesi. 

En gudstjeneste med rum til fordybel-
se og eftertanke.
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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
Gartner: Søren Svenning
51 66 59 35 

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 Mia Dyreborg Knudsen
60 69 15 69 / midk@km.dk
Træffes bedst tirsdag 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, 40 46 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-rr
sonalet på kirkegården eller i Sognegår-
den være behjælpelig.
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Gudstjenester
Torsdag 21. marts 
10.00 Musikandagt v David Kessel

Søndag 24. marts  
10:00 Højmesse v. Anja Stokholm

Onsdag 27. marts  
14.00  Gudstjeneste på lokalcentret  

v. Anja Stokholm

Søndag 31. marts  
10:00 Højmesse v. Mia Knudsen

Torsdag 4. april  
10.00 Musikandagt v. David Kessel 
17.00 Gud & Spaghetti v. David Kessel

Søndag 7. april 
10.00 Højmesse v. David Kessel

Tirsdag 9. april 
17.00 Årstidscafe David Kessel

Onsdag 10. april  
10.30  Gudstjeneste på Århus Fripleje-

hjem v. David Kessel

Søndag 14. april Palmesøndag 
10.00 Højmesse v. Mia Knudsen 
11.30  Dåbsgudstjeneste og Minikonfir-

mandafslutning v. Mia Knudsen

Torsdag 18. april Skærtorsdag 
17.00 Højmesse v. David Kessel

Fredag 19. april Langfredag  
10.00  Musikgudstjeneste  

v. Anja Stokholm

Søndag 21. april Påskedag 
10.00 Højmesse v. Mia Knudsen

Mandag 22. april 2. påskedag 
10.00 Højmesse v. David Kessel

Onsdag 24. april  
14.00 Gudstjeneste på lokalcentret

Søndag 28. april 
10:00 Højmesse v. David Kessel

Søndag 5. maj 
10.00 Højmesse v. Anja Stokholm 
11.30  Dåbsgudstjeneste  

v. Anja Stokholm

Søndag 12. maj  
10.00 Højmesse v David Kessel

Kirkekaffe

Der har været et ønske om at åbne op 
for flere, når der er kirkekaffe. 

Derfor har menighedsrådet besluttet 
at holde kirkekaffe i våbenhuset på 
udvalgte datoer. Det vil give mulighed 
for lige at blive lidt efter gudstjenesten, 
drikke en kop kaffe eller te og snakke 
med de andre, uden at man behøver at 
gå over i Sognegården og sætte sig om-
kring et bord. 

Det er en forsøgsordning, som begyn-
der i april og går til sommerferien. Der-
efter vil vi evaluere forsøget og se, om 
det bliver en permanent ordning.

Vi håber, menigheden vil tage godt 
imod dette tiltag.

Datoerne er:

 7. april

28. april

 5. maj

12. maj

26. maj

 9. juni

23. juni
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PRÆSTENS RUBRIK

Jeg tror ikke, der findes mennesker, 
 der ikke har deres små ritualer, va-

ner, der gør det nemmere at holde fast i 
visse ting. Mange mennesker har deres 
rutiner om morgenen. Jeg går en tur 
med hundene, og når jeg kommer til-
bage, giver jeg dem mad og laver en kop 
kaffe til mig selv. Det sker ikke, at jeg 
glemmer kaffen om morgenen, for det 
er en rutine, min krop er vant til. Måske 
har jeg i sidste ende ikke brug for kaffe, 
men fordi jeg plejer at gøre sådan, føles 
det, som om jeg har brug for det. 
Sådan er det med mange ting. Og der-
for er den bedste måde at få gjort det, 
man ikke nødvendigvis har lyst til, at 
gøre det til en vane. Man motionerer 
ikke lige så meget, hvis man kun gør 
det, når man venter på at lysten til en 
løbetur trænger sig på. Men hvis man 
gør det regelmæssigt, afsætter bestem-
te tidspunkter og gør det til et fast ri-
tual, bliver det til noget, man føler, man 
har brug for. Sådan er det selvfølgelig 
også med dårlige vaner. Når man vil 
holde op med at ryge, opdager man, 
hvor meget bestemte situationer er 

forbundet med det at ryge; cigaretten 
efter aftensmaden f.eks.
Vaner, rutiner, ritualer hjælper med at 
få en struktur i livet. De holder os fast 
på at gøre ting, uden at man hver dag 
skal opfinde alt på ny. De gør, at vi hu-
sker, uden at spekulere alt for meget. 
Når jeg skal ud af huset, ved jeg, hvor 
nøglerne ligger, for det er en vane at 
lægge dem på skoskabet, når jeg træ-
der ind ad døren. 
På Netflix kan man se en serie om en 
ultra-ortodoks jødisk familie i Jerusa-
lem. Man følger familiens medlem-
mer i deres hverdag, en hverdag, der 
er fuld af små religiøse ritualer. Hver 
gang, de drikker et glas vand, siger de 
en lille velsignelse. Hver gang, de træ-
der ind i en lejlighed, eller et hus, går 
hånden til mezuzahen, den lille kapsel 
med en tekst fra femte Mosebog, og 
derefter kysser de deres fingre. I vores 
tro kender vi ikke til den slags ritualer. 
Men der findes ingen religion, der ikke 
på den ene eller anden måde har ru-
tiner, der skal hjælpe at få troen ind i 
hverdagen; en bøn om aften, eller om 
morgenen, at læse et salmevers på et 
bestemt tidspunkt om dagen f.eks. Jeg 
kendte en, der fortalte mig, at hun hver 
gang, hun hørte en ambulance bad en 
bøn for de mennesker, der var kommet 
til skade, og efter min mor havde været 
på hospitalet i nogle dage, og vi blev 

Af David Kessel

Vaner, rutiner, ritualer
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passet af en dame, der havde indført at 
bede bordbøn, insisterede vi børn på, 
at vi blev ved med det, da min mor kom 
hjem – noget, mine forældre syntes var 
lidt mærkeligt.
Det giver god mening at få ting ind i 
sit liv, der ikke er der af sig selv, ved at 
skabe nogle vaner. Og for mig, som re-
ligiøst menneske, hjælper det at skabe 
plads til den del af mig i en hverdag, der 
kræver så meget andet.

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:

21. marts

 4. april

 2. maj

16. maj

Morgensang for  
1-5 årige  
i Tranbjerg Kirke 
I foråret holder vi morgensang for 1-5 
årige i Tranbjerg Kirke kl. 9.15 og kl. 10. 

Det er både for private og institutioner. 
Vi ønsker at give børnene en god og ro-
lig start på dagen med salmesang i bør-
nehøjde i kirkerummet med alt hvad 
dertil hører af fagter, stjerneparaply, 
klokker, sæbebobler, tørklæder, stea-
rinlys, osv. 

Der er plads til 15 børn på hvert hold, 
og der er tilmelding på 
kontor@tranbjergkirke.dk efter først til 
mølle-princippet.

20. marts

27. marts

Vi glæder os til at se jer! 

Bedste hilsener 

Sognepræst Anja Stokholm  
og kirke- og kulturmedarbejder  
Gitte Ranfelt Laugesen

Konfirmationer  
i Tranbjerg Kirke
Tiden for årets konfirmationer nærmer 
sig. Følgende datoer er der konfirma-
tion i Tranbjerg Kirke:

Bededag den 17. maj:  
kl. 9.00 7.C og kl. 11.00 7.D 

Kristi himmelfartsdag den 30. maj:
kl. 9.00 7.A og kl. 11.00 7.B
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O N S D A G S
F O R U M�

Eftermiddage, der giver et løft!

Sange og viser fra „30’erne til i dag” 
sang, musik og fortælling v. Maria Nor-
by. Eftermiddagen står i fællessangens 
og historiens tegn, når Maria Norby, en 
sangerinde med kraft, soul og integri-
tet, tager os med på en rundtur med 
nedslag i den danske sangskat fra de 
sidste 90 år.  Kærligheden til musikken 
viser sig tydeligt i hendes karismatiske 
og nærværende udtryk.

Onsdag 3. april kl. 14.00

„Den danske sangskat 
med historien som  
vejviser”

Onsdag 8. maj kl. 9.30

Udflugt

Årets udflugt går til HEART i Herning, 
hvor der er rundvisning og frokost i 
museets café. Herefter går turen videre 
til Møltrup Optagelseshjem med oplæg 
i én af herregårdens flotte stuer. Deref-
ter får vi en god rundvisning på stedet. 
Desuden byder Møltrups køkken på et 
dejligt kaffebord med hjemmebagte 
boller og kage. Under kaffen vil der 
være god tid til supplerende spørgsmål 
og svar. 
Pris: 250 kr. inkl. bus, entré med rund-
visning, frokost samt eftermiddagskaffe 
og kage. 
Afgang fra Sognegården kl. 9.30. 
Tilmelding til kontoret: 86 29 57 33 eller 
på hjemmesiden senest d. 20. april.
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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 d. 9. april kl. 17.00.

Aftenen begynder i kirken med 
lystænding og aftensang, hvorefter 
vi går i Sognegården og gør klar til 
en fælles påskefrokost og oplæg 
ved Jeanette Blicher Rumph om „et
blik på ældrelivet på et plejehjem i 
England og et plejehjem i Danmark
– og mine refleksioner heraf”.
Maden bliver leveret udefra. Pris 
100 kr. ekskl. drikkevarer, som kan
medbringes eller købes. 
Tranbjerg Kirkes ÅrstidsCafé hen-
vender sig til alle aldersgrupper, 
enlige som par – vi håber på at se 
jer!

Tilmelding senest en uge før til 
Ulla Astrup
Tlf.: 86 29 58 97 eller
Mail: ulla@tranbjergkirke.dk

Tranbjerg Sognegård
Lørdag d. 23. marts kl. 9.30 – 12.00

Hans Henrik Hjermitslev, 
idé- og videnskabshistoriker:

Mellem dannelse og 
uddannelse: 
Højskolernes historie og 
relevans i dag

Siden oprettelsen af den første grundt-
vigske højskole i Rødding i 1844, har de 
danske højskoler stået i spændingsfel-
tet mellem dannelse og uddannelse, 
mellem livsoplysning og nyttige kund-
skaber. I dette foredrag vil vi se på høj-
skolernes dobbelte rolle som både dan-
nelses- og uddannelsesinstitutioner og 
diskutere, hvilken betydning de har i 
dag, hvor snævre nyttehensyn og er-
hvervsmæssig kompetenceudvikling ri-
der uddannelsessystemet som en mare. 

Kirkens Studiedage 
2019

Pris for deltagelse er 25 kr. inklusiv
formiddagskaffe og brød.

Alle er velkomne.
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Gud og Spaghetti
Torsdag 4. april kl. 17.00  
ved David Kessel

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

Spring madlavningen over og  
tag børnene med i kirke! 

Børn gratis. Voksne: 30 kr. 

Tilmelding til spisning på 

kontor@tranbjergkirke.dk senest dagen 

før.

BØRN I KIRKEN

Toddlersalmesang
Kom og vær med, når vi har Toddler-
salmesang i Tranbjerg Kirke for 1-5 årige 
og deres voksne. 

Her er nærvær og intimitet i fokus, når 
vi sammen med børnene 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. 
Forårssæson: 16. januar-29. maj. 

Ved kirke- og kulturmedarbejder  
Gitte Ranfelt Laugesen.



9Kirke og Sogn 

4. MAJsangaften
i Tranbjerg Sognegård kl. 19.30-21.30 

Kl. 20.45 Kaffe, te og boller

Sognepræst Mia Knudsen vil føre os igennem 
aftenen, som indledes med frihedssangen og 
slutter med Altid frejdig.

Sagnet fortæller, at Kaj Munk den 1. marts 
1943 gik en morgentur i haven i Vedersø 
Præstegård. På den tur fik han øje på en lille 
fremspiret blå anemone – og til vores held 
omsatte han omgående sin begejstring for 
denne lille forårsbebuder til ord.
Kaj Munk så kræfter, mod og opstand i den 
lille blomst – kræfter, mod og opstand som 
siden fik langt større betydning og indhold 
tillagt.
Sangen ”Den blå anemone” blev dog først 
for alvor kendt og  trykt – illegalt – efter, at 
Kaj Munk var blevet slået ihjel af Gestapo i 
1944. 
Denne aften i Tranbjerg Sognegård vil vi se 
lidt på, hvem Kaj Munk var og ikke mindst 
synge nogle af de over 100 sange, han skrev.
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Shop-Amok
Genbrugs børnetøj

 

 

Seniorpigerne

Tranbjerg Kirkekor vil 
gerne være flere.

Kom og vær med!

Der findes både begynder- 
  kor og kor for de øvede  
børn. 
Skriv til organisten/ 
korlederen og hør  nærmere.
Mandag eftermiddag  
i Sognegården.

Organist Branko Djordjevic:
branko@tranbjergkirke.dk

Spirekor og Børnekor 

Spirekor (0.-2.klasse) kl.15.00-15.45.

Børnekor (3.-5.klasse) kl.16.00-17.00.

Vi øver hver torsdag i Sognegården. 

Vi optager løbende børn i koret så mød 
endelig op, hvis du har lyst til at synge 
med!

Hilsen Branko og Camilla

 besøgstjeneste

Vil du gerne have besøg, eller har du 

overskud til at blive besøgsven, så ring 

til Røde Kors’ kontaktperson her  

i området

Jane Christensen, tlf. 70 20 24 60

Du kan også kontakte en af 

præsterne

Folkekirkesamvirket 
i Aarhus 
– en tråd i dit netværk

 Aflastningstjeneste

 Sorggruppe for børn og unge

 Sorggruppe for voksne

Det er gratis at benytte Folkekirkesam-
virkets tilbud.

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

www.folkekirkesamvirket.dk
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Derfor er Folkekirken i Aarhus gået sammen om at tilbyde DropInDåb. 
Der inviteres til en dåbsdag, hvor alle kan blive døbt på stedet uden tilmelding og 
planlægning af stor fest. Man kan komme når som helst i det tidsrum, kirken er 
åben. 
Alle er velkomne, børn som voksne, også selvom man ikke bor i byen. Man er 
velkommen til at have gæster med, men man kan også komme alene – så sørger 
kirken for at stille de nødvendige dåbsvidner til rådighed. Når man møder op, får 
man en kort samtale med en præst, og bagefter bliver man døbt i kirken. Dåben 
foregår helt som vi plejer, bare uden tilmelding. 
Der vil være musik i kirkerummet, og bagefter bydes på en forfriskning og en 
dåbsgave, som kan hjælpe med at folde dåbens betydning ud, fx en salmebog, 
Bibelen eller en genfortælling af Bibelen.
Det eneste, der skal medbringes, er gyldig billedlegitimation. Børn under 18 år skal 
have forældre eller værge med. 
 
DropInDåb
29. marts kl. 16-19: Fredenskirken, Rosenvangs Allé 51, 8260 Viby

6. april kl. 14-17: Tranebjerg Kirke, Tingvej 2 – Tranebjerg, 8305 Samsø 

DropInDåb
I den danske folkekirke er 
det aldrig for sent at blive 
døbt.
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– et samtalested for unge

kontakt@cafehusrum.dk
www.cafehusrum.dk

Nicolai
Tjenesten

SC
T

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

dine problemer, bekymringer og 

spørgsmål. Ved telefonen sidder 

hver aften/nat én, der gerne vil lytte 

og give dig mulighed for at sætte 

ord på dine tanker.

  Sct. Nicolai Tjenestens medarbejdere 

har tavshedspligt

 Der føres ikke journaler eller kartoteker

 Alle kan henvende sig

  Sct. Nicolai Tjenesten er et tilbud fra 

Folkekirken



13Kirke og Sogn 

Søndag den 13. januar var en stor og dej-
lig dag i Tranbjerg Kirke. Den stuvende 
fyldte kirke rejste sig for en højtidelig 
procession med provsten, Jette Marie 
Bundgaard-Nielsen, i spidsen, – heref-
ter fulgte Mia Knudsen, Anja Stokholm 
og David Kessel samt Mias veninde – 
 Leise Christensen, der er sognepræst 
ved Skt. Johannes.

Efter provstens smukke indsættelsesta-
le til Mia efterfulgt af en officiel hilsen 
fra biskop Henrik Wigh-Poulsen over-
tog Mia selv gudstjenesten og kunne 
således som vores nyeste præst gå på 
prædikestolen og fortolke dagens tekst.

Langt de fleste af kirkegængerne gik til 
alters, hvor Mia blev assisteret af David 
Kessel.

Til tonerne af dagens postludium gik vi 
mange kirkegængere til Sognegården, 
hvor menighedsrådet havde inviteret til 
en hyggelig komsammen med mad og 
drikke.

Undertegnede bød på menighedsrå-
dets vegne velkommen til de mellem 
90 og 100 gæster, hvorefter jeg holdt 
en tale til Mia. I talen takkede jeg for, at 

Mia Knudsen er nu indsat som Tranbjergs   
nyeste sognepræst

Provst Jette Marie Bundgaard-Nielsen (tv)
indsætter Mia Knudsen i embedet

Menighedsrådsformand Birgitte Pedersen 
holder tale for Mia Knudsen
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Mia havde valgt at søge til Tranbjerg for 
at plante sine rødder solidt her i vores 
specielle muld, og at vi er helt sikre på 
at have fundet den rette præst til vores 
kirke, den rette kollega til de øvrige 
præster og medarbejdere og den rette 
samarbejdspartner til vore mange frivil-
lige, til menighedsrådet og ikke mindst 
til Tranbjergs sognebørn.

Jeg takkede også Mias mand, børn, øv-
rige familie og venner, der til vor store 
glæde var mødt talrigt op, for at være 
villig til at dele hende med os. For fami-
lien er en vigtig parameter for, at man 
trives og har det godt i dagligdagen og 
dermed på jobbet.
Derudover takkede jeg også Anja Stok-

holm og David Kessel for at have truk-
ket et større læs sammen med de øvrige 
medarbejdere i den periode, vi har måt-
tet undvære en 3. præst. Både Anja og 
David har haft de store arbejdshandsker 
på i fortrøstning om, at vi nok skulle 
finde den rigtige. Også til Emmy Haahr 
Jensen, der i nødens stund trådte til og 
aflastede de to andre præster, sendte 
jeg min store tak. Emmy kunne ikke 
være til stede denne dag, men hendes 
mand lovede at medbringe hilsenen til 
hende.

Anja Stokholm bød i sin tale Mia vel-
kommen på alle medarbejderes vegne, 
og udtrykte sin store glæde over det 
engagement, Mia allerede er gået ind 
i arbejdet i. Herefter trak tidligere sog-
nepræst Kirsten Niekerk nogle relatio-
ner mellem de to navne – Mia Knudsen 
og Mie Knudsen. Mie Knudsen var en 
kendt og umådelig afholdt person i mil-
jøet omkring kirken, så mange vil nok 
tænke på hende, når Mias navn bliver 
nævnt.

Tidligere formand for menighedsrådet, 
Vagn Keseler, tog også ordet og trak 
nogle linjer bagud i tiden – fra dengang 
han og hans familie flyttede til Tran-
bjerg i 1966, og hvor der kun var 600 
indbyggere i sognet, og over 1973, hvor 
Tranbjerg blev et selvstændigt sogn. 
Formentlig vokser Tranbjerg i indevæ-
rende år til omkring 9.500 indbyggere.

Birgitte Pedersen, formand
Tranbjerg Sogns Menighedsråd

PS: Der er bestilt en ny præstetavle til 
våbenhuset, da den gamle ikke levner 
plads til Mia Knudsen. Den skulle gerne 
kunne opsættes inden for kort tid.
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