TIDENDE

Store skraldedag
Borgerne i Tranbjerg mødte talstærkt op og gik en stor del af gader, stier og de grønne områder
igennem med tænger og sække. Fundene var mange, mærkelige og til tider bekymrende. Men vores
by blev lettet for en helt masse skrald herunder dåser og cigaretskodder.

Indstil din kandidat

Nyt fra Fællesrådet
Cykel- og barnevogn-venlig
rampe gennem tunnelen,
mere cykelsti og et blomstrende Tranbjerg er nogle af
Fællesrådets gode nyheder.
Se ﬂere side 48.

Vi skal igen have fundet
alle de frivillige i Tranbjerg,
som skal have et
skulderklap for
deres utrættelige indsats for
andre. Så indstil din kandidat via skemaet midt i
bladet. Find det på side 29.
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Ungdomskolen
Klubben Tranbjerg oplever,
at ﬂere og ﬂere unge takker
ja til deres tilbud om masser
af aktiviteter og har selv sat
en masse i gang.
Læs mere side 25.
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tranbjerg

redaktion
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
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redaktionens røst …

Forandring fryder – og…
Vi bor i en by fuld af forandringer. Flere af dem kan du læse
om her i bladet. Vi beﬁnder os også i en tid, hvor mange står
overfor forandringer.
Børnehavebørnene kan snart kalde sig 0’er, de store i 5. klasserne på afdeling Kirketorvet er efter sommerferien de små på
afdeling Grønløkke Allé, og 9. og 10. klasserne skal spredes og
videre ud på deres færd i verden udenfor Tranbjergskolens trygge rammer.
Men forandringer bliver også frygtet af mange. Når vores børns
hverdag forandres, spekulerer vi på, om det er til det bedre eller værre.
Mine børn har også været igennem møllen et par gange. En
børnehave der ﬂyttede børnene over i spejderhytten, da pladsen indenfor blev for trang, ansatte nye pædagoger, lavede om
på madordningen og generelt bare fandt på masser af nye ting.
Hver gang tænkte jeg, ”Åh nej, det kommer aldrig til at gå
godt”. Men hver gang har jeg måttet erkende, at forandringerne
kun førte noget bedre med sig, og at mit barn trivedes og havde
det fantastisk i nye omgivelser, med nye fantastiske voksne og
nye venner.
Nu står mine børn overfor en overgang til en ny afdeling af
skolen og en klassesammenlægning. Jeg er sikker på, at mine
børn igen kommer ud på den anden side af disse forandringer
med nye venner, nye oplevelser, nye lærere og forhåbentlig som
mere robuste individer. Forandringer som ruster dem til den
verden, vi voksne lever i med nedskæringer på arbejdspladsen,
nye afdelinger og nye chefer.
Journalist • Stina Christiansen

næste nummer
I bladet optages gratis læserbreve og redaktionelt stof, som ikke
har karakter af at være annonce. Redaktionen forbeholder sig ret
til at afgøre, hvad der betragtes som annoncelignende indlæg.
Er der tvivlsspørgsmål, kontakt da venligst redaktionen.
Indlæg, artikler, billeder, annoncer mm. til næste nummer skal
aﬂeveres til: stof@tranbjergtidende.dk senest den 23. maj,
udgivelsesdatoen er den 19. juni.
Tryk:
LaserTryk
Oplag:
4.600

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

Søren
Justesen

Tom
Holst

Joakim
Nørlev

Line
Manø

Thomas
Rasmussen

Ellen Viola
Albrechtsen

Indehaver,
Ejendomsmægler
MDE

Indehaver,
Ejendomsmægler
MDE

Ejendomsmægler
MDE

Ejendomsmægler
MDE

Traniee

Salgskoordinator

EDC - en del af byens liv

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

86 72 00 88
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Tømrermester
Hans Jensen

K Wagtmann
Malermester

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

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

Kristian Wagtmann
Tlf: 23 485 438

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

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



Tranbjerg
Køreskole

A D VO K AT T O L S T RU P
8629 5400
www.advokatkirstentolstrup.dk
t 4LEFS
t 4LJMTNJTTF
t &STUBUOJOH

   

t 5FTUBNFOUFS
t HUFQBHUFS
t "SW%ETCP

 

  
 #    #     
   "    
         !

.¯34-&5(3"5*43&54)+-1
NBJM!BEWPLBULJSTUFOUPMTUSVQEL

Afslibning
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Skal gulvet holde, så ring til Polle.

86 29 46 85
60 800 807
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Tranbjerg Bibliotek

Udstillinger
Juli: Kameragruppen 16 udstiller fotos
August: Klaus Dreyer udstiller fotos fra
Grønland.

Strik-in på biblioteket
Torsdag den 6. juni kl.18 – 19.30
Er du erfaren, nybegynder eller sådan midt i
mellem, så kom og vær med i Strik-in.
Vi hjælper og inspirerer hinanden, mens vi
strikker eller hækler.
Der er også tid til en hyggelig snak og en kop
kaffe.
Det er ikke nødvendigt at tilmelde sig. Du skal
bare møde op.

LitX-Litteratur-tur-Store Torv
Søndag den 23. juni kl.11-17
Denne søndag inviterer Tranbjerg Bibliotek til
en hyggelig LitX litteratur tur.
Målet er boghandlen Kristian F. Møllers Litteratur på Store Torv. Her vil der løbende være
spændende aktuelle forfattere med mulighed
for gode tilbud eller bogsignering. Der er gratis adgang.
Så mangler du én at gå til litteratur-arrangementer med, eller er I en lille ﬂok, som gerne
vil guides rundt i LitX’s verden, er det oplagt
at tage med.
Vi mødes på biblioteket og tager bussen sammen til Aarhus og går rundt i samlet ﬂok. Hvis
der er stemning for det, slutter vi af med en
kop kaffe.

bibliotek

Gratis (dog busbillet tur – retur til Tranbjerg)
Tilmelding nødvendig på hjemmesiden.

Litteratursiden
– nu også med børnebøger
Måske kender du allerede Litteratursiden som
længe har været en god inspirationsside med
hensyn til litteratur for voksne.
Voksne er en stor inspirationskilde til børns
læsning. Derfor formidler litteratursiden nu
også børnebøger til forældre, bedsteforældre og andre voksne, der savner inspiration
til, hvad børn kan læse og naturligvis også til
højtlæsning. Det gælder både anmeldelser af
børnebøger, emnelister til forskellige aldersgrupper og artikler om børnelitteratur, forfattere eller illustratorer.
Se www.litteratursiden.dk

Adresse
Tranbjerg Bibliotek
Kirketorvet 6
8310 Tranbjerg J
Tlf: 8940 9500
E-mail: tranbjergbibliotek@aarhus.dk
Internetadresse:
www.aakb.dk/tranbjerg
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Vi glæder os til
at præsentere dig
for køberen til din
bolig. Er du klar?

* kilde: boligsiden.dk, 06.07.2018, villasalg i Tranbjerg
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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
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Ejendomsmæglerkæde for Danske Bank koncernen

seniorinfo

Vigtige tidspunkter fra brugerrådet
28. maj

Karina Dyhr Sko kl 9-13

29. maj

Brugerrådsmøde kl.10-12

2. juni

Royal Run kl. 13 i Tranbjerg

8. august Tur til Silkeborg

Brugerrådet medlemmer.
Rådet består af følgende 10 medlemmer: Lillian Godsk, Hannelis Olsen, Kirsten Giversen, 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.
l o k a l ce n t e r e t

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

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:

Åbningstid: mandag – fredag
kl. 9 – 13.30, Tlf.: 41 85 78 08

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

Sundhedsenheden og
borgerkonsulenter:

Frivilligkonsulent:

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

Hanne Lykkeskov lling
t sti
sa77,
be89
Tlf.: 51u64
Mail: haly@aarhus.dk
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Spiloppen tager skraldet
Børnene har lært om skrald, samlet
skrald og kigget nærmere på en skraldebil.
Af Charlotte Malmkvist Jensen,
pædagog i Spiloppen
om en del af arbejdet med de pædagogiske læreplaner og temaet natur
og naturfænomener har Spiloppen deltaget i den nationale skraldeindsamling igen
i år. Formålet med at deltage i skraldeindsamlingen er at give børnene et indblik i,
hvad det betyder for vores natur/miljø og
især for dyrene, når der bliver smidt affald i naturen. Det at børnene skal være
med til at samle skrald op, håber vi kan få
en positiv effekt, så vi ser, at de ikke selv
smider affald. Ja måske ovenikøbet siger

S
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til andre, at de ikke må og samler skrald
op, hvis de ser det på vores ture eller på
legepladsen.
I uge 12 og 13 har der været skraldetema på programmet i Spiloppen. Vi har
holdt ﬂere samlinger fælles med børnehave og vuggestue. Til samlingerne har vi
sunget sange bl.a. Fætter Mikkel, vi har
set små ﬁlm om genbrug. Til en af vores
samlinger så vi et lille teatereventyr om
et skovsvin, som glemte at rydde op efter
sig, når det var på skovtur. Indtil den dag,
hvor en muse-mor græd, fordi dens lille
unge var fanget i en ﬂaske, som skovsvinet havde glemt at rydde op.
Vi har snakket meget om hvorfor,
det ikke er godt for dyrene, at der bliver
smidt affald i naturen.
Fredag den 29. marts var hele hu-

spilopper

set ude for at samle skrald i området
omkring Spiloppen. Børnene spottede
hurtigt de første stykker skrald og cigaretskod, der blev kravlet og kæmpet sig
vej gennem krat og skov. Alle de ting, vi
fandt, kom i vores hjemmelavede skraldevogne, som vi havde med ud på ruterne.
I vogne sorterede vi dåser og cigaretskod
fra, dem skulle vi nemlig tælle til sidst,
så tallene kunne blive indberettet og talt
med i Danmarks Naturfredningsforenings
nationale skraldeindsamling.
På vores korte tur fandt vi 207 cigaretskod, 18 dåser og i alt 13,5 kg skrald. Vi
fandt en gammel mobiltelefon, et rustent
løbehjul, deodorant, en kaffekolbe og en
masse andet. Men det børnene syntes var
det mest ulækre og klamme, var de mange hundelorte i poser - desværre var der

rigtig mange af dem blandt andet i hundeskoven, hvor der ellers er skraldespande
lige udenfor lågerne.
Mandag den 1. april havde vi en aftale
med vores skraldemand, så da han kom
med skraldebilen, ﬁk børnene lov til at
smide vores skrald i skraldebilen. Børnene så også, hvordan han tømte vores
store container og ﬁk lov til at kigge ind i
skraldebilen.
Efter de to uger med fokus på skrald,
laver vi et lille genbrugsprojekt. Vi har
samlet papir, blandt andet de tegninger
børnene har smidt ud, det er blevet makuleret og skal laves til pulp. Pulpen skal
vi bruge til at lave påskeæg ud af, som
børnene skal male til påske.
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Murermester

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

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

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

Hvem skal have Frivilligpris’19?
du igen chancen for at hædre
N uenharperson,
der gør et stort stykke
frivilligt arbejde for byen og dens borgere. Initiativet med Frivilligpris, som blev
startet sidste år, blev nemlig så godt modtaget, at Tranbjerg Tidende har besluttet
at gentage det.
Der er mange i Tranbjerg, der yder en
frivillig indsats for at glæde andre eller
skaffer midler til at gøre tilværelsen lettere
for andre. Det er dem, der får tingene til
at fungere, dem som altid bager en kage,
altid kører, tager trøjevasken eller kridter
banen op. Én af dem kan du nu være med
til at give den anerkendelse, han eller hun
har fortjent.
Prisen er på 5.000 kroner, så der er noget at komme efter. Men først skal vi have
nogle gode kandidater at stemme om, så
derfor ﬁnder du, på bladets midtersider,
et skema, hvor du kan indstille en person til prisen. Du kan også downloade

skemaet på vores hjemmeside, www.tranbjergtidende.dk, og sende det ind på mailadressen: frivillig@tranbjergtidende.dk.
Men husk: Din indstilling må kun omhandle enkeltpersoner og vedkommende
skal være en person fra lokalområdet.
Arbejdet skal være frivilligt og ulønnet,
og så må man ikke tidligere have vundet
Frivilligprisen.
De samlede vilkår for Frivilligpris´19
ﬁnder du bag på indstillingsskemaet i bladet og på vores hjemmeside.
Det er vigtigt, at indstillingen er så
fyldestgørende som muligt, så vi har det
bedste grundlag for at vælge de rigtige
ﬁnalister. Fristen for indstilling er 15. juni
2019.
Selve afstemningen kan du læse mere
om i Tranbjerg Tidende nr. 5, når vi forhåbentlig har haft rigtig mange nominerede at vælge ud fra.
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Da Tranbjerg Tidende stillede deres lille stand op i Center Syd omkring klokken 8.30, gik der ikke lang tid, før de første,
morgenfriske indsamlere meldte sig.

Stor opbakning til Affaldsindsamling
Søndag den 31. marts blev Tranbjerg
en helt masse blandet affald, 5143
cigaretskodder og 385 dåser lettere.

forgæves. I alt kom lige omkring 100 personer forbi Center Syd, hentede en sæk og
kom tilbage med den fyldte et par timer
senere.

Af Stina Christiansen
et var helt fantastisk at se den opbakning, der var til årets Affaldsindsamling arrangeret af Danmarks Naturfredningsforening. Da Tranbjerg Tidende
stillede deres lille stand op i Center Syd
omkring klokken 8.30, gik der ikke lang
tid, før de første, morgenfriske indsamlere meldte sig. Der var ligefrem kø, og
lidt over 9 var vi faktisk løbet tør for både
tænger og poser. Men poser kunne vi da
heldigvis skaffe ﬂere af, så ingen måtte gå

D
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Cigaretskodder og dåser
I år havde Danmarks Naturfredningsforening bedt deltagerne om at tælle skodder
og dåser. Det var ikke alle, der havde gjort
det – men dem, der havde, indrapporterede tal fra 10 til 906. I alt blev der talt
5143 skodder, som vores natur nu ikke
skal pulse på.
Der var også fokus på dåserne – og her
blev der talt 385. Et skræmmende tal når
man tænker på nogle af de steder, de blev
fundet.

indsamling

Morgan Christensen, Oliver Haugsted, Kristian og Johanne Fjordside Have fandt masser af spændende ting på deres tur –
blandt andet dette løbehjul, som dog ikke fungerede ret godt længere.

Der blev desværre også gjort andre
ubehagelige fund i form af kanyler og
knive. Listen over halvmærkelige ting indeholder også: en hel tallerken med pastarester (én der ikke gad at tage opvasken?),
jernstænger, gardinstang, tyverialarmer
fra tøj, en bilradio, en pude og en enkelt
stol.
Som tak for de fyldte sække gav Kvickly lækker kage, og Tranbjerg Grilludlejning ved Søren Børresen stod udenfor og
grillede skønne pølser og brød til alle. Vi
siger tusind tak til alle indsamlere og vores sponsorer.
Vi håber at se jer alle sammen og ﬂere
til næste år.
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TURISTKØRSEL . HANDICAPKØRSEL . SKOLEKØRSEL . GRUPPEREJSER

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

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

Tilsluttet Centralforeningen
af autoreparatører i Danmark
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Hasselager Auto ApS
Elmegårdsvej 11

Tlf. 86 28 83 08
Service · Autoglas service · Skader ·
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orientering

Tranbjerg Løbet version 6
Som noget nyt kan du også komme ud på en gårute til Tranbjerg
Løbet tirsdag den 4. juni.
I år er det 6. gang, at den lokale
løbeklub Tranbjerg Løber arrangerer Tranbjerg Løbet. Det er
efterhånden blevet et populært
arrangement – især er børneløbet et stort tilløbsstykke, hvor
børnene giver den gas.
Til Tranbjerg Løbet kan du løbe
2,5 km, 5 km, 7,5 km og 10 km
på en ottetals-rute. Du løber på
både grus- og asfalt-stier. Som
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noget helt nyt bliver der også
en gå-rute den 4. juni 2019.
Klokken 18.00 bliver børneløbet
på 2,5 eller 5 kilometer skudt
i gang.
Voksenløbet begynder klokken
19.00, og Walken sendes afsted
klokken 19.05.
Læs mere på tranbjerg-lober.dk,
hvor du også kan tilmelde dig
eller følg Tranbjerg Løber på
Facebook.
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Rettelse til lån af lokaler
Hvem kan leje lokaler?

Hvem kan låne lokaler?

Beboere i plejeboliger og ældreboliger kan leje lokaler til
markering af egne mærkedage.
Endvidere kan medarbejdere,
der er ansat på afholdelsesdagen leje lokaler. Frivillige tilknyttet Område Syd på afholdelsesdagen, kan ligeledes leje
lokaler til markering af egne
mærkedage.

Lokalerne udlånes til lokalcentrets egne arrangementer,
foreninger, organisationer og
andre, som arbejder for at give
lokalområdets borgere mulighed for en social og aktiv livsudfoldelse.

Mette Ruggaard

Ny dagtilbudsleder i
Tranbjerg Dagtilbud
Pr. 1. marts 2019 tiltrådte Mette
Ruggaard stillingen som dagtilbudsleder i Tranbjerg Dagtilbud. Hun kommer fra en
stilling som dagtilbudsleder i
Skåde Dagtilbud og har tidligere været pædagogisk leder i
Holme/Rundhøj i mange år.
Det var et stort ønske for Mette
at komme til Tranbjerg, som er
et stort dagtilbud med mange
børn, hvor fokus kan rettes
mod det pædagogiske arbejde
og udvikling. Mette er bl.a.
optaget af, hvordan man skaber kvalitet i et stort dagtilbud
for både børn, forældre og personale.
Privat bor Mette i Hørning med
sin mand og to børn på 9 og
18 år.

Næste deadline 23. maj
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ID ELEMENTS
RESCUESPRAY 911

169 kr.

Køb 1 produkt til
og få 1 stk. GRATIS!
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
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Byg og Montage

TLF: 6130 3137 - kontakt@sylvesterbyg.dk

Fælleshus til udlejning
Dejligt fælleshus
med plads til 48 personer
A/B Æblehaven
Trankær Vænge 98, 8310 Tranbjerg J
Kontakt kun via
faelleshuset@aeblehaven-abf.dk
aeblehaven.abf-net.dk

Kom og besøg vores cykelbutik i Center Syd
Vi har masser af gode tilbud på nye cykler og reparationer!
Ved reparation kan cykler afhentes efter 1-2 hverdage.
Stort eftersyn kun kr.

375,-

Lille eftersyn kun kr. 295,-

Åbningstider:
Mandag-Torsdag: kl. 10.00-17.30
Fredag:
kl. 10.00-18.00
Lørdag:
kl. 10.00-13.00

Tlf. 86 29 33 22
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Natteravne på aftentur i center syd.

Portræt af en Natteravn
Tommy Larsen er manden bag de 19
Natteravne i Tranbjerg. Han fortæller
om Natteravnenes opstart og de erfaringer, de har gjort sig.
Af Stina Christiansen
Larsen på 68 år er manden
T ommy
bag Natteravnene, der går rundt i
Tranbjerg om aftenen for at få de unge til
at føle sig trygge og for at lægge en dæmper på noget af den ballade, de har oplevet i Tranbjerg gennem den seneste tid.
Han er medlem af bestyrelsen i Tranbjergparken, hvor der på et møde i efteråret blev talt om det ballade, der var i
Tranbjerg på det tidspunkt. Sammen med
Lisbeth Jakobsen, som også er i bestyrelsen og sidder i Fællesrådet med kontakten til SSP og politi, tog de initiativ til en
Tranbjerg-afdeling af Natteravnene.
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- Vi startede op først i december som
Natteravne lidt ad bagvejen. Hurtigt ﬁk vi
stablet et kursus på benene og blev ægte
Natteravne. Kurset gjorde os klogere på,
hvordan vi egentlig skal gebærde os. Vi ﬁk
nogle redskaber til, hvordan vi skal omgå
de unge, fortæller Tommy Larsen.
Tommy Larsen er 68 år gammel og
pensionist. Ind i mellem kører han som
handicapchauffør ved PP Busser og tidligere var han ved TDC.
Er ikke politiet
I alt er der 19 Natteravne i Tranbjerg.
- Vi går ud på forskellige tider på forskellige dage i området i hele Tranbjerg.
Vi er ikke politiet, som nogle af de unge
tror. Møder vi en ung, der ikke har det så
godt, snakker vi med vedkommende og
følger den unge hjem elller får kammeraterne til at hjælpe den unge, hvis det er

natteravn

Tommy Larsen er manden bag
Natteravne i Tranbjerg.

det, der er brug for. Vi vil bare gerne have
et godt forhold til de unge og sørge for, at
folk kan føle sig trygge i Tranbjerg, siger
Tommy Larsen.
Natteravnene er en del af et større
samarbejde mellem skole, socialforvaltning og politi. Så hvis en Natteravn ser
noget, som vedrører de instanser, meddeler de dem, hvad de har oplevet.
- Vi glæder os til forår og sommer,
hvor vi kan gå rundt og sige hej til de
unge mennesker. Vi vil bare sige hej – og
hvis de ikke vil tale med os, går vi bare
igen, siger Tommy Larsen, som også fortæller, at Natteravnene har bolsjer og kondomer i lommerne til de unge.
I den kommende tid vil Natteravnene
også have en stand ved Kvickly, hvor de
vil vise folk, hvem de er, fortælle hvad de
står for og vise, at de er her.
Totalt ro på
Natteravnene vil også sørge for at være
synlige til forskellige arrangementer i byen – som eksempelvis skolefesten og børnenes eget kræmmermarked.
- Vi føler, at vi har en god kontakt til
borgerne, når vi går rundt. Vi ﬁk for eksempel en plade chokolade af en dame
en dag. De unge reagerede ikke så godt

på os. De troede, at vi var politibetjente, fordi vi endnu ikke havde de gule
Natteravne-jakker.
Men cykelhandleren gav dem så nogle
gule veste, som de gik med, til de ﬁk de
rigtige jakker.
- Der er kommet mere styr på det nu.
Der var meget uro i december med nogle
grupperinger af unge på 10-12-14 år. De
var omkring 10-12 stykker, som lavede
ballade og var provokerende overfor folk i
centeret, så folk ikke havde lyst til at komme derind, siger Tommy Larsen.
Han har ikke set ret meget til de unge
på de seneste, men ved ikke, om det skyldes, at politiet er kommet ind over og har
haft kontakt til forældrene, eller om de
har fundet på noget andet at lave.
- Der er kommet totalt ro på nu. Der
sker ikke noget mere. Vi er ikke ude efter
dem, og vi ved ikke, hvad der er sket. Vi
ved bare, at der er kommet ro på.
Vi bliver ved med at gå i Tranbjerg.
Natteravnene i Tranbjerg er kommet for
at blive. Selvom der kommer ro på, bliver
vi ved med at gå, siger Tommy Larsen.

TRANBJERG
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Tranbjerg 1910-1940
Af Lars Kjærsgaard Johansen
– Tranbjerg Lokalhistoriske Samling

I

marts var der på Tranbjerg Bibliotek
en udstilling om ”Tranbjerg i Mellemkrigstiden”, altså tiden mellem 1918 og
1939. Denne artikel fortæller om nogle af
periodens væsentlige begivenheder i Tranbjerg, men den begynder ca. 1910, da der
også skete vigtige ting i årene op til 1918.

Centralen ca. 1920. Maren Rasmussen med sine børn.

1910 – 1918
I juli 1912 ﬁk Tranbjergs indbyggere bogstavelig talt forbindelse til omverden, da
Centralen blev åbnet. Jydsk Telefon skrev
kontrakt med Maren Rasmussen, som
dermed blev ”telefoncentralbestyrerinde”.
Hun var også syerske og boede Tranbjerg
Hovedgade 50, hvor centralen blev placeret i et hjørne af systuen. Telefonen blev
hurtigt populær, og ved udgangen af 1912
var der 60 abonnenter. Maren Rasmussen fortsatte som centralbestyrer indtil sin
død i 1950, hvorefter datteren Ingeborg
Olsen overtog jobbet.
Et par år senere oplevede man i Tranbjerg endnu en gang de tekniske fremskridt, da der i november 1914 blev in-
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stalleret elektricitet i husene. Ingeborg
Bräuner, der var født i 1910, fortæller i
nogle erindringer, at hun tydeligt huskede
dagen, hvor der pludseligt blev tændt ”et
klart og koldt lys” i alle rum. Folk havde
været i Aarhus for at ”købe ﬂotte lysekroner med hejseværk og grønne perlefrynser og med en hvid skærm”. Derefter ”gik
man på visit hos hinanden og beundrede
hinandens lysekroner”.
Udviklingen trak endnu ﬂere håndværkere og forretningsdrivende til Tranbjerg. Frede Pedersen åbnede den første
installatørforretning i 1915, og to år efter
ansatte han Gerhard Jensen, som senere
overtog forretningen. Også maskinbygger Anton Pedersen ﬂyttede til Tranbjerg
og grundlagde sin forretning. I juni 1918
åbnede Tranbjerg Brugsforening med Johannes Mikkelsen som uddeler, et job han
havde til 1946. Og i 1911 var Lauritz Larsen kommet til Tranbjerg for at blive områdets politibetjent, og det var han indtil
1936, da jobbet overgik til Viby politi.
Det sociale liv
Tranbjerg Kro spillede en stor rolle i områdets sociale liv. Ud over de private fester
foregik der også mange offentlige arrangementer, ligesom kroen fungerede som
et populært udﬂugtsmål for aarhusianerne. Søren P.R. Østergaard fra Slet købte
kroen i 1888 og udvidede den ﬂere gange.
Efter Landsudstillingen i 1909 købte han
en del inventar fra den, bl.a. pavilloner
og vinduer, som han installerede i kroen
og i den store nyanlagte have. Det tiltrak endnu ﬂere gæster. Østergaard solgte
kroen i 1914 til Niels Laursen. I hele Mel-
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Hammerværkets ansatte 1918. Til højre ses to af ejerne, Sørem Andersen og Ejnar Chrustensen.

lemkrigstiden havde Tranbjerg Kro ry for
at servere god mad, og den blev besøgt af
mange.
Af de lokale arrangementer, der foregik på kroen, var dilettantforestillingerne
de mest populære. Der blev næsten hvert
år opført et dilettantstykke, som blev organiseret og opført af frivillige. Senere i
1930´erne opstod der også en revygruppe,
der i revyerne bl.a. tog udgangspunkt i livet i Tranbjerg.
En anden populær tradition på kroen
var juletræsfesten, som alle børn blev inviteret til. Ingeborg Bräuner husker tydeligt juletræsfesterne, hvor det hvert år
var ”en åbenbaring” at komme ind i salen
og se det store træ, der var pyntet med
mange ﬂotte ting og levende lys. Efter
at børnene havde gået omkring træet og
sunget julesalmer, holdt præsten en tale,

hvorefter træet blev plyndret, og børnene
ﬁk hver en ting fra juletræet med hjem.
Til sidst ﬁk de en godtepose, ”og det bedste var, at der var en appelsin i, for det
var nemlig kun noget, man ﬁk til jul den
gang”. Juletræsfesterne på kroen fortsatte
til ca. 1970.
I 1927 blev der taget initiativ til at oprette Tranbjergs sogns Læseforening. Udlånet foregik i skolestuen, og alle fastboende i Tranbjerg sogn kunne låne bøger
mod et årligt kontingent på to kroner.
Omkring 1930 var der 110 lånere. Læseforeningen fortsatte til 1963, da den blev
tilsluttet Holme-Tranbjerg Bibliotek.
Tranbjerg Skole
Tranbjerg Skole var en vigtig institution i
sognet. Førstelæreren fra 1894 til 1927 var
Søren Nielsen, der boede på skolen, som
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Tranbjerg Kirke og Tranbjerg Skole med gymnastiksalen. 1947.

lå lige ved siden af kirken. Han var også
kirkesanger, og ofte fungerede han som
hjælpepræst, hvis der kort efter en fødsel
skulle foretages hjemmedåb. Efter Sørens
Nielsens pensionering blev Carl Sørensen førstelærer. Tranbjerg Kirke var en
annekskirke til Holme Kirke, og præsten
Aage Knudsen boede i Holme.
Andenlæreren var siden 1908 Chr.
Elmholt. I 1920´erne blev den første kvindelige lærer ansat, både på grund af det
stigende antal børn og fordi staten ønskede at forbedre undervisningen. Derfor
blev der i Tranbjerg og mange andre steder bygget en gymnastiksal, og i Tranbjerg
blev der også indrettet sløjd- og husgerningslokaler. De nye lokaler bevirkede, at
børnene ﬁk ﬂere timer.
I forbindelse med gymnastiksalen blev
der også bygget baderum, og her kunne
alle i sognet om søndagen få et ugentligt
brusebad mod en lille betaling. På den
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måde kom skolen også til at fungere som
en offentlig badeanstalt.
Virksomheder
I mellemkrigstiden var der kun få fabrikker i Tranbjerg. Den ældste og største var
Sleth Teglværk, der var grundlagt i 1851.
En stor del af teglværket brændte i 1917,
men det blev hurtigt genopbygget, og
1920´erne blev en vækstperiode, der kulminerede omkring 1930, hvor der var ca.
90 ansatte. På det tidspunkt producerede
teglværket 1 million gule mursten til opførelsen af Aarhus Universitet. Den økonomiske krise i 1930´erne ramte Sleth
Teglværk hårdt, og antallet af ansatte faldt
til ca. 25.
I 1917 tog nogle lokale forretningsfolk
initiativet til at opføre et hammerværk
ved Tranbjerg Hovedgade. Det skulle producere trævarer og redskaber af træ og
jern, fx skovle og knive. Andre steder i
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landet var der store tilsvarende fabrikker,
men i Tranbjerg måtte fabrikken lukke
i 1921. Samme år blev Hammerværket
købt af fem arbejdere fra Riegels Trævarefabrik i Viborg. På et tidspunkt var der 25
ansatte, men i 1924 måtte de nye ejere også give op og sælge virksomheden. Derefter havde den skiftende ejere indtil 1934,
hvor fabrikant N.K. Nielsen købte den og
udvidede den til Cementfabrikken.
I slutningen af 1920´erne ﬂyttede snedker Holger Hansen til Tranbjerg. Få år
efter grundlagde han en kuffertfabrik, der
producerede kufferter, som skulle monteres bag på bilerne, men da bilerne efterhånden ﬁk eget bagagerum, blev produktionen lagt om i midten af 1930´erne. På
den måde opstod legetøjsfabrikken Hanse
i Holger Hansens bolig på Fabrikvej, i dag
Gartnervænget 1. Fabrikken blev udvidet i ﬂere omgange og blev efterhånden
landskendt
1930
I 1927 åbnede Helge Laursen Tranbjergs
første lægepraksis i Tranbjerg Hovedgade
62. Han blev hurtigt en populær person i
Tranbjerg og ﬁk en stor praksis, som han
havde indtil 1966.
Omkring 1930 ﬁk Tranbjerg efter nogen debat sin gadebelysning. Ikke alle var
enige i beslutningen, så der blev sat en
underskriftsindsamling i gang til fordel
for gadebelysningen. En af de aktive var
installatør Gerhard Jensen, og han sagde
til tvivlerne, at man ”havde i tankerne”
at placere en lygtepæl tæt ved det pågældende hus. Det skabte ofte øget tilslutning
til planen.
Den 1. september 1930 åbnede den
første bank i Tranbjerg. Det var Jydsk

Handels- og Hypotekbank, der var en del
af Kjøbenhavns Handelsbank, og den havde åbent 2 timer tre gange om ugen. Personalet kom fra Viby- og senere Holmeafdelingen, og det var også de afdelinger,
der havde tilsyn med Tranbjerg-ﬁlialen.
Banken ﬁk senere navnet Handelsbanken,
og den lå i mange år i Tranbjerg Hovedgade 46.
Perioden 1910-1940
I 1880, altså få år før Tranbjerg blev en
stationsby, var der ca. 500 indbyggere i
Tranbjerg sogn. I 1911 var tallet ca. 700,
og det steg til ca. 900 i 1925. Befolkningstallet steg altså konstant, og selv om det
set med nutidens øjne var en beskeden
vækst, ca. 10 om året, steg befolkningstallet 80 % fra 1880 til 1925.
Efter 1925 begyndte befolkningstallet at stagnere, især på grund af den økonomiske krise i 1930´erne og Besættelsen
1940-1945. Befolkningstallet i 1960 var
930, altså næsten det samme som i 1925.
Også hvis man ser på antallet af telefonabonnenter, slog stagnationen i perioden
igennem, idet antallet kun steg med fem
fra 1912 til 1940.
I 1910 var Tranbjerg et lille og overskueligt landsbysamfund, men stationsbyen
var inde i en markant vækstperiode, der
medførte moderniseringer, nybyggeri og
nye virksomheder. Efter 1925 gik væksten
i stå, og 1930´erne blev en stagnationsperiode. Derfor var Tranbjerg i 1940 stadigvæk et overskueligt landsbysamfund, hvor
alle kendte hinanden, og hvor landbruget
havde en stor betydning i det daglige liv.
Det billede blev først ændret i midten af
1960´erne.
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DEN GLADE SLAGTER

”Har Dit Gulv brug for hjælp?”

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

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

22480135 / 27382738

Tranbjerg

Apotek
Kirketorvet 18 • Tlf. 8629 9311

mesterslagteren
- lev sundt med kød

DEN GLADE SLAGTER
Center Syd 8310 Tranbjerg

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

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

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

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

Klubben i Tranbjerg er til stede
for alle byens unge
210 unge i Tranbjerg kan ikke tage
fejl. De er medlemmer i Klubben Tranbjerg, hvor de ﬁnder fællesskab med
andre unge, og møder dedikerede
voksne, der er klar til at hjælpe dem
med at få den bedste fritid –
både i dagtimerne og om aftenen.
Af Michael Sørensen-Bech
Kommunikationskonsulent
UngiAarhus Fællesadministration
er fritids- og ungdomsklubben
M åske
i Tranbjerg ikke altid det første, der
falder en ind, når det kommer til unges
valg i fritiden. Dog oplever Klubben Tranbjerg, at ﬂere og ﬂere unge netop vælger at blive medlem af klubben i en tid,
hvor der også er mange andre valg, der
trækker.
- Vi har været her hele tiden. De unge
vil gerne være gå i klubben, og det er de
unge selv, der er med til at sætte dagsordenen for aktiviteterne i Klubben, mens
vi voksne støtter op om det. forklarer Stine Bundgaard, der er pædagog i klubben.
De unge står bag ﬂere arrangementer,
der positivt er med til at påvirke lokalsamfundet i Tranbjerg. De har blandt andet arrangeret fastelavnsfest, løvfaldsfest,
indsamlet juletræer med mere for alle
borgere i Tranbjerg. På den måde lærer
de unge at tage ansvar og er af den vej
også med til at skabe medborgerskab i
Tranbjerg.

Lokalområdets klub
- Der er noget unikt i, at man kan gå i en
klub det samme sted fra ti til 18 år, fortæller Merete Poulsen, Fritidscenterleder i
Tranbjerg og fortsætter:
- Vi er som Klubben Tranbjerg med til
at skabe vejen for det gode og sunde ungdomsliv i Tranbjerg.
Klubben Tranbjerg er for alle børn og
unge i Tranbjerg i alderen ti til 18 år.
- Vi har et stærkt fokus på fællesskaber
for alle børn og unge. De skal trivsel, de
skal udvikles, og de skal dannes til at tage
vare på ungdomslivet, forklarer Merete
Poulsen
Hvis du vil vide mere om Klubben
Tranbjerg, er du altid meget velkommen
til at komme forbi klubben eller ﬁnde
Klubben på Facebook, hvor du kan se et
hav af forskellige tilbud til de af lokalområdets børn og unge, der er medlemmer
af Klubben Tranbjerg.

FAKTA om Klubben:
Klubben Tranbjerg er en del af Fritidscenter Tranbjerg-Kolt/Hasselager i UngiAarhus.
I Tranbjerg dækker Fritidscentret
over en fritidsklub for 4. til 6. klasse, et ungemiljø for 7. klasse til 18
år begge tilbud ligger på Grønløkke
Allé 9. Legepladsen Naturcentret
på Kirkevænget 339 også en del af
Fritidscentret.
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Ungdomsskolen har fat i de unge
Både i fritiden og i skoletiden er det
muligt at deltage i ungdomsskolen i
Tranbjerg.
Af Michael Sørensen-Bech
Kommunikationskonsulent
UngiAarhus Fællesadministration

I

Tranbjerg er de unge vildt gode til at
køre i gocart gennem ungdomsskolen, og nu er teatersport det nye, der udfordrer og underholder de unge piger og
drenge i byen.
- Det er vildt dejligt, det er gratis, og
når det er i samme by, som man bor i,
skal jeg ikke bruge tid og penge på transport. Samtidig kommer der andre på holdene, som man normalt ikke ser i Tranbjerg, siger Leonora Kaas.
Hun er en af tre piger fra teatersportsholdet. De er allesammen glade for ungdomsskolen, og det er især de lokale hold
i Tranbjerg trækker mest, for det giver
tryghed og nærhed.
- Der er så mange hold i ungdomsskolen, og jeg valgte dem i Tranbjerg. Det
er tættere på, og man kan få sine venner med, forklarer Mille Mølgaard, og for
Angelina Staack betyder det lokale også
meget:
- Det betyder noget, at der er hold i
Tranbjerg. Hvis der er hold om aftenen,
så vil jeg ikke have det så godt med at være ude sent, hvis jeg skal transportere mig
gennem byen.
Åbent for alle
Ungdomsskolen er også til stede i undervisningen på Tranbjergskolen, hvor den
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afholder temadage og lektiecaféer sammen med skolen. Men ungdomsskolen
vil gerne tilbyde mere i Tranbjerg:
- Hvis unge har en god ide til et nyt
hold, så kan de tage fat i mig. Det er nærmest kun fantasien, der sætter grænsen
for mulighederne, forklarer Michael Dam
fra ungdomsskolen.
Gadeplan arbejder tæt sammen
med Tranbjerg
Gennem længere tid har medierne givet et andet billede af Tranbjerg end det,
forældre og unge oplever. Derfor har de
opsøgende gadeplansmedarbejdere i Gadeplan Aarhus haft fokus på Tranbjerg
sammen med deres samarbejdspartnere
og de unge.
Gadeplan Aarhus er et team af opsøgende medarbejdere, der er der, hvor de
unge er. De hjælper unge med at sætte

ung i aarhus
en god retning i deres liv, og de har været opmærksomme på, det der er sket i
Tranbjerg.
- Vores opgave er at guide de unge til
at gå i en anden retning, når der er behov
for det. Vi arbejder på at skabe relationer til de unge blandt andet ved at være
synlige i områderne, så de unge er trygge
ved at komme til os, når de har brug for
hjælp eller støtte til at håndtere de udfordringer, de møder som ung. De unge, der
har brug for os, ved, at vi er der, og hvad
vi står for, forklarer Michel Larsen, der er
leder af Gadeplan Aarhus Børn og Unge.
For at støtte de unge bruger Gadeplan
Aarhus deres netværk. Det betyder blandt
andet, at der bliver holdt møder med
samarbejdspartnerne om de tendenser, de
ser i Tranbjerg og i hele Aarhus. Men det

er altid de unge, det handler om:
- Fordi vi har fokus på at støtte og
hjælpe de unge, er det vigtigt, at de unge
lægger mærke til os i Tranbjerg og ikke
beboerne. De tager kontakt til os, og vi
tager kontakt til dem, der hvor de er, afslutter Michel Larsen.

FAKTA
Gadeplan Aarhus’
samarbejdspartnere:
- Tranbjergskolen
- Klubben Tranbjerg
- De erhvervsdrivende blandt
andet i Center Syd
- Natteravnene
- Idrætsforeningerne
- Legepladsen Naturcentret

Tranbjerg Varmeværk a.m.b.a.
Andelshavere indkaldes herved til ordinær generalforsamling
Tirsdag, den 28. Maj kl. 19.00 på Tranbjerg Kro
DAGSORDEN:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Valg af dirigent
Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår
Den reviderede årsrapport fremlægges til godkendelse
Budget for indeværende driftsår fremlægges til orientering
Fremlæggelse af investeringsplan for kommende år til orientering
Forslag fra bestyrelsen
Indkomne forslag
Valg af bestyrelsesmedlemmer
Valg af suppleanter til bestyrelsen
Valg af statsautoriseret revisor
Eventuelt

Nærmere information kan findes på Tranbjerg Varmeværks hjemmeside,
www.tranbjergvarme.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

GENBRUGSSTATION
BIRKEGÅRDSVEJ
Birkegårdsvej 8 · 8361 Hasselager

Åbningstider:
Mandag-fredag kl. 7.00-18.00
Lørdag, søndag, helligdage
kl. 10.00-17.00
Lukket: 24., 25., 26. og 31. dec.
samt 1. januar

Dahlgaard Haandvaerk ApS
.VSFSBSCFKEFt'BDBEFSFOPWFSJOHt5PUBMFOUFSQSJTF

.JDIBFM%BIMHBBSE

5MG

md@dahlgaardhaandvaerk.dk
)PSTFWOHFUt5SBOCKFSH+tXXXEBIMHBBSEIBBOEWBFSLEL

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

05 58

MUNKE VVS A/S | TRANBJERG HOVEDGADE 48 | 8310 TRANBJERG | WWW.MUNKEVVS.DK
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4 SIDER LIGE TIL AT TAGE UD
OG INDSTILLE DIN KANDIDAT!

Mailadresse:

Hvilken form for frivilligt arbejde yder den indstillede?
Og hvordan har denne indsats været til gavn for byen, foreningen eller institutionen?

Telefon:

Navn og adresse:

Har du brug for mere skriveplads, så vedhæft gerne en ekstra side, og medsend gerne materiale eller eksempler.

Den frivillige

Årets frivillige i Tranbjerg 2019

Indstilling til Frivilligpris 2019

,QGVHQGLQGVWLOOLQJVVNHPDSUHPDLOWLOIULYLOOLJ#WUDQEMHUJWLGHQGHGNHOOHUDćHYHUVHQGGHQWLO
Henning Sørensen, Grønløkke Allé 92, 8310 Tranbjerg, så vi har den senest mandag den 15. juni 2019.
0¨UNJHUQHHPDLOHQNXYHUWHQ”Frivilligpris ’19”.

Mailadresse:

Telefon:

(YHQWXHOIRUHQLQJWLWHO

Navn:

2&9ধ££'8

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

Vilkår
1.

2.

3.

4.

5.

6.

Indstilling.
For at komme i betragtning til Frivilligpris skal man indstilles. Indstilling kan foretages af borgere, foreninger eller organisationer, der har aktiviteter i lokalområdet. Den indstillede skal have sit frivillige virke
i lokalområdet. Indstillingsskema bringes i Tranbjerg Tidende og kan også hentes på Tranbjerg Tidendes
hjemmeside www.tranbjergtidende.dk.
På indstillingsskemaet vil fristen for indstilling fremgå.
Kriterier for indstilling til Frivilligpris.
Personen skal have ydet en ekstraordinær indsats i det daglige og/eller i forbindelse med et større arrangement.
Personen skal arbejde frivilligt og må ikke være ansat eller lønnet i forbindelse med det frivillige arbejde.
Personen må ikke tidligere have vundet Frivilligpris.
Udvælgelse af ﬁnalister. Et udvalg bestående af repræsentanter for:
AIA Tranbjerg, Tranbjerg Fællesråd, Tranbjerg Kirkes menighedsråd, Tranbjerg Lokalcenter, Tranbjerg
Tidendes redaktion. Udvalget vurderer de indkomne indstillinger, og træffer beslutning om, hvilke kandidater, der skal gå videre (ﬁnalister) til afstemning blandt borgerne i lokalområdet.
Finalisterne offentliggøres i Tranbjerg Tidende.
Stemmeseddel og afstemning.
Stemmeseddel til afstemningen bringes i Tranbjerg Tidende. Kun stemmesedler, udarbejdet af Tranbjerg
Tidende, må benyttes. Kopierede stemmesedler vil blive betragtet som ugyldige. Ekstra stemmesedler
(blade) kan fås ved henvendelse på Tranbjerg Bibliotek.
På stemmesedlen afkrydses den (ene) ﬁnalist, man ønsker at stemme på. Stemmesedlen lægges i en af de
stemmeurner, der er opstillet i byen. Antal stemmeurner, og placering af disse, offentliggøres i Tranbjerg
Tidende samtidig med offentliggørelse af ﬁnalisterne. Kun personer fra Tranbjerg området må stemme.
Stemmesedlen skal påføres navnet på den, der afgiver stemmen, og blandt alle afgivne stemmer trækkes
der lod om et gavekort. Hver person kan kun stemme en gang ved hver konkurrence.
Vinderen.
Vinderen af årets Frivilligpris er den ﬁnalist, der har opnået ﬂest stemmer, og Frivilligpris overrækkes umiddelbart efter afstemningen af en repræsentant for Tranbjerg Tidende. Vinderen offentliggøres i
førstkommende Tranbjerg Tidende efter afstemningen.
Begrænsninger og fortolkning.
Frivilligpris kan ikke uddeles til personer, der direkte eller indirekte varetager administration af prisen.
Fortolkning og ændring af nærværende retningslinjer tilkommer alene Tranbjerg Tidende.
Version 2019_0: 12. april 2019

Webshop med økologisk
og bæredygtig mode til
stilbevidste kvinder.
Få 15% rabat på dit næste køb.
Brug koden:

TRANBJERG

WWW.NOBLETHREADS.DK

I

PRØVNING EFTER AFTALE

I

GRATIS AFHENTNING I TRANBJERG

www.lumen.dk

Depot og opbevaring
Tør, sikker og isoleret lagerhal i dit lokalområde

Priser fra 250,-/md
5SBJMFSFVEMFKFTq'MZUOJOHUJMCZEFT

Mere plads for pengene!

tlf. 50 56 86 06
www.lumen.dk
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Generationer på Naturcenteret
Har du nogensinde tænkt på, hvem
der mon passer på dyrene på Naturcenteret i weekenderne? Det gør
Svend på 89, Metteline på 15 og Mads
på 12 år.
Af Stina Christiansen
Henning Jokumsen lukker og
N årslukker
på Naturcenteret og går
hjem på weekend fredag eftermiddag, kan
man måske spekulere over, hvem der så
sørger for, at dyrene får mad.
Svaret er: Svend, Metteline og Mads.
De er alle ansat på Naturcenteret til at
hjælpe Henning i weekender, og når han
har ferie eller fri.
Men de er nok ikke de mest almindelige arbejdskolleger – der er nemlig 77 år
mellem yngste og ældste medarbejder.
Metteline, Mads og Svend
Naturcenteret har eksisteret siden 2014,
og 15-årige Metteline Paabøl Skov var
omkring de 13, da hun blev ansat. Men
da hun snart skal videre på efterskole, bliver foderspanden og høtyven snart givet
videre til Mads Dalby på 12.
Han skal dog lige runde de 13, inden
han helt formelt kan ansættes. Så indtil
den dag kommer, bliver han aﬂønnet i
høns. Han har nemlig fået sit eget hønsehus på Naturcenteret, hvor han har syv
høns gående. Og for at kunne passe dem i
ferierne, har han også bygget et hønsehus
i haven hjemme hos sine forældre.
Metteline og Mads får dog god hjælp
af Naturcenterets grand old man – Svend
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Aage Andersen, der altså har rundet de 89
år. Han har haft sin gang på Naturcenteret
i mange år. Da Henning ansatte ham til
at hjælpe på det, der den gang var en dyrelegeplads, var han lige fyldt 80 og havde
været selvstændig landmand på sin egen
gård siden 1961. Så kommunen skrev tilbage, at Henning måtte have skrevet forkert personnummer på den mand, han
gerne ville ansætte – for det så ud som
om, at han var over 80, fortæller Henning
grinende.
- Jeg har selv haft gård i mange år, men
jeg solgte den for 5 år siden. Jeg havde
200 fedesvin og 50 malkekøer indtil 1995.
Men jeg har stadig køer. Jeg har også altid haft interesse for dyr og landbrug lige
som Mads. Det er dejligt stadig at arbejde
her, så kommer jeg også lidt hjemmefra.
Jeg må blive ved, lige så længe jeg kan, siger Svend Aage Andersen.
Og apropos at blive ved, så har han lige
fået fornyet kørekortet, så han må køre til
2033 – til han er 103 år.
Muge ud og passe dyrene
Fælles for Mads, Metteline og Svend er, at
de har en kæmpe kærlighed til dyr.
Så de sørger for, at dyrene har det godt
ved at muge ud, se om de har det godt og
fodre dem.
De skal helst være to ad gangen på arbejde – især hvis der skal laves noget lidt
mere hårdt arbejde som eksempelvis at
slæbe hø.
Mads’ plan er at arbejde på et gods, når
han bliver voksen.
- Jeg tænker, at jeg skal have et lille
landbrug derhjemme og så arbejde på et

n a t u r ce n t e r
gods. Siden jeg var 2-3 år, har jeg interesseret mig for store maskiner og dyr, og jeg
er kommet ude hos Henning og en anden
landmand, og for hver gang jeg var der,
syntes jeg bare, at det var mere og mere
spændende.
Der er ingen i min familie, der er landmænd, så mine forældre undrer sig noget
over det. I sommerferien skal jeg være en
uge på en landsbrugsferieskole. Det bliver
spændende, siger Mads med et stort smil.
Især sådan noget som at ruge kyllinger
ud og se hvordan, de udvikler sig og lægger æg til man til sidst slagter dem, er no-

get, som optager Mads. Han har også ﬂere
gange været med til at slagte høns og ænder sammen med Henning.
Mads har også købt sin egen rugemaskine, som han har derhjemme.
Hans klassekammerater synes, at det er
et lidt specielt job, men også fedt, at han
ved så meget om dyr.
Og selvom det er hårdt arbejde, kan
Mads godt lide det.
- Jeg kan godt lide, at der er noget mere at lave, og der sker noget forskelligt.
Der er noget at kigge på, og det er bare
hyggeligt, siger Mads Dalby.

FAKTA:

Hvad er Naturcenter Tranbjerg?
!;<8$'2;'88!2#/'8+'8';683/'0;T931ধ£#@&'8';<2-0;3+!2&'8£'&'9£"8-2+98<1(38!££'
#4823+<2+'-8!2#/'8+9';-';9!11'2,"2+'2&'ধ£¥Ê896'896'0ধ=W';0!2#'2@ħ'9
!(#Ê&'903£'8T&!+-29ধ;<ধ32'83+2+-!8,<9g8!2#/'8+W+(!$-£-;';'82'9ধ££'9ধ£8Ê&-+f
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HERRE- og
DAMEFRISØR

CENTER
SALONEN
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SALONEN
CENTER
SALONEN
CENTER SYD

TRANBJERG - 86 29 49 49

LÆGEVAGTENS
TELEFONNUMMER

7011 3131

REVISIONSFIRMAET

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

Kør ind og stol trygt på at

VI TA’R ORDENTLIG HÅND OM DIN BIL
• REPARATION
• OPRETNING
• SALG OG KØB AF BRUGTE BILER
• UDLEJLING OG SALG AF TRAILER

Solbjerg Biler

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

AutoPartner – for en sikkerheds skyld
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fed formiddag

Squats, grin og leg
40 voksne og børn brugte deres lørdag formiddag til premieren på ”Aktive familier i det fri” ved AIA og morede sig med en times leg og træning.
Af Stina Christiansen
mindstemanden med
D etpudevaribåde
ryggen i klapvognen, teenageren, mor og far, der var mødt op til ”Aktive familier i det fri” for første gang lørdag
den 6. april.
Og det blev en drabelig time, hvor der
blev nedkæmpet kildedrager med skumsværd, afholdt Tranbjerg-mesterskaber i
sten-saks-papir og løbet væk fra hunde
og ræve.
Tanken med ”Aktive familier i det fri”
er en times leg og løbe- og styrketræning,

hvor alle kan være med – bare de har lyst
til at lege og have det sjovt. Og der var
grin at høre på plænen ved AIA fra start
til slut.
Bag Aktive familier i det fri står Tranbjerg Løber, som gerne vil give alle muligheden for at komme ud og bevæge sig på
en sjov og anderledes måde.
Der er Aktive familier i det fri den første lørdag i hver måned klokken 10 på
plænen bag hallen. Det er helt gratis at
være med, og alle er velkomne. Kom i tøj,
du kan bevæge dig i, og tag gerne en drikkedunk med.
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Anja sælger en bedre verden
af pesticider, der er skadelige for både
mennesker og miljø. Jeg har valgt den
oliebaserede ﬁber polyester fra, da den er
ﬂere 100 år om at nedbrydes i naturen,
hvor meget tøj desværre stadig ender. Så
i min webshop har jeg valgt brands, som
vil gøre det på bedste vis for miljøet og
mennesker, siger 38-årige Anja Bremholm
Nielsen.

sidste ti år har Anja Bremholm
D eNielsen
arbejdet med bæredygtig-

En jungle
Men det er ikke bare lige sådan at kloge
sig på, om et stykke tøj er bæredygtigt.
Der ﬁndes forskellige certiﬁceringer som
GOTS, Fairtrade og Svanemærket, som
står for forskellige ting. Men der er mange
ting at kigge efter, når man vil sælge tøj
med god samvittighed.
- Jeg kan godt ﬁnde en vare, der er
lavet af økologisk bomuld, hvor der er
brugt skadelige kemikalier i indfarvningen, så økologi er altså ingen garanti
for, at et produkt er bæredygtigt. Man
skal kigge på hele produktets livscyklus,
når man vurderer hvor bæredygtigt et
produkt er, og det er komplekst. Ingen
brands er 100% bæredygtige, men de skal
have viljen til at arbejde for det, siger Anja Bremholm Nielsen.

hed i Danmarks største tøjﬁrma, Bestseller. Her har hun rejst til Indien og Bangladesh og set, hvordan forholdene er for
dem, der producerer tøj, og set hvordan
hele tøjproduktionen er krævende for
miljøet på grund af de mængder af vand
og kemikalier, som processen kræver.
- De brands, jeg har valgt, bruger naturlige og økologiske materialer, f.eks.
økologisk bomuld, som dyrkes uden brug

Noble Threads
Anja overtog webshoppen Noble Threads
for omkring et halvt år siden. Webshoppen blev startet for ﬁre år siden af et par
piger fra Als. Men da de satte den til salg,
slog Anja til. Med shoppen ﬁk hun alt
det, de havde bygget op, deres Facebook
og Instagram, varelageret og de aftaler de
havde lavet med forskellige leverandører.

I sin webshop Noble Threads sælger
Anja Bremholm Nielsen bæredygtigt tøj, fordi hun vil være med til at
mindske overforbruget af tøj, mindske miljøbelastningen og sikre bedre
forhold for dem, der producerer tøjet.
Af Stina Christiansen

38 |

ny webshop
- Meget af det tøj, vi har hjemme i skabet, har vi på under syv gange, og 30% af
tøjet har vi ikke haft på det sidste år. Tekstilindustrien er den 2. mest forurenende
efter olieindustrien. I Danmark køber vi i
snit 16 kilo tøj om året – et tal der er 35%
højere end gennemsnittet på verdensplan,
fortæller Anja.
Det er blandt andet tal som disse, der
ﬁk Anja til at sige det faste job op og skrive selvstændig iværksætter på visitkortet
i stedet.
- Jeg går efter ordentlig kvalitetstøj i
et tidløst design. Men selvfølgelig vælger
jeg noget, der ikke er kedeligt. Det behøver jo ikke at være kedeligt for at være
bæredygtigt.
Giv det videre
Anja opfordrer til, at man ikke bare smider sit tøj og sko ud, men eksempelvis
giver det til Røde Kors.
- Selvom der er huller i det, kan det
genbruges. Eksempelvis bliver gummisko
brugt til underlag på legepladser, fortæller
Anja med et smil.
- Det jeg gerne vil med Noble Threads
er at bruge den viden, jeg har til at træffe
nogle valg for forbrugeren og gøre det lettere at købe bæredygtigt tøj. Udover at gå
efter materialer med en bæredygtig indvirkning på miljøet, udvælger jeg brands,
der producerer på certiﬁcerede fabrikker,
der sikrer en ordentlig løn og gode forhold for de ansatte, siger Anja Bremholm
Nielsen.
Men hun kender netop også branchen
godt nok til at vide, at det kan være rigtig svært at sikre, at hele kæden fungerer,
som den skal. For hvis man eksempelvis
tager bomuld, så er den plukket på en
mark, og derefter er der en masse proces-

ser, inden den bliver til garn og lavet til
stoffer. Derfor går hun også efter eksempelvis GOTS-certiﬁcerede produkter, som
stiller krav til hele processen og derved
sikrer, at der for eksempel ikke er brugt
børnearbejde.
Spændende varer
Lige nu bruger Anja tiden på at ﬁnde nye
spændende brands. På messer rundt omkring spotter hun nye, spændende brands,
som du kan tjekke ud i hendes webshop
på www.noblethreads.dk. Et sted her i
bladet ﬁnder du en annonce for shoppen,
hvor der også er en rabatkode. Og skulle
du have lyst til at prøve tøjet, er du velkommen til at kontakte Anja og komme
forbi.
Hun bruger også tid på at lave en ny
og lækker hjemmeside, der skal vise det
ﬂotte tøj frem på den bedste vis.
Men heldigvis er der også tid til familien med manden Jacob og pigerne Agnes
og Karla på 4 og 7 år.
- Jeg arbejder ikke mindre, efter jeg er
blevet selvstændig. Men jeg kan prioritere
min tid, så jeg kan arbejde om aftenen.
Og så arbejder jeg med det, der optager
mig rigtig meget, siger Anja med et stort
smil.
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CENTER SYD
Åbningstider:
Mandag-torsdag kl. 10.00 -17.30
Fredag
kl. 10.00 -18.00
Lørdag
kl. 10.00 -13.00
Tlf. Shoes: 81 71 17 29
Tlf. Fashion: 20 43 17 29

P

Gratis parkering
lige ved døren

Shop online på byhein.dk

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

8629
9886
mail@tranbjergfys.dk

DIN LOKALE RADIO-TV FORRETNING

s 2ADIO 46
s !NTENNE OG PARABOLANLG
s )4 .ETVRK
s +ABEL 46

s 0! !NLG
s 3YSTEMINTEGRATION
s %GET VRKSTED
s 'LDER OGSÌ UDSTYR DER IKKE KBT HOS OS

MONTERING, REPARATION OG INSTALLATION
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HUSK TRANERNES ÅRLIGE

LOPPEMARKED
SØNDAG DEN 26. MAJ
KL. 10 TIL 15 PÅ SKOVGÅRDEN
Du har mulighed for selv at aflevere dine lopper
23. maj mellem 17 og 19, 24. maj mellem 16 og 20
og 25. maj mellem 10 og 18.
Når du selv afleverer lopper, kvitterer vi med
kaffebilletter til søndag den 26. maj.
For yderlig information se www.tranerne.dk
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Living Frisør
& Hudpleje

Dame & Herre
86 29 43 00

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

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

40 95 54 42

aps
Kåre Henneberg Laursen
Skovgårdsvænget 530 · 8310 Tranbjerg

www.tranbjerg-murerservice.dk

Dyrlæge
Finn
Østergaard

Dyrlæge
Kari-Anne
BjørnkjærNielsen

Dyrlæge
Ulrik Oudrup
Bech

Tranbjerg Hovedgade 68 · 8310 Tranbjerg

Dyrlæge
Susanne Rau

mandag lukket

Dyrlæge
Anette Valeur
Axelsen

Dyrlæge
Peter Weis

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

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

dåser

Oles dåsejagt
For nogle varer er affaldsindsamlingen ikke
noget, der kun foregår
en dag om året – men
noget der foregår hver
dag.
ville
O lese,Zimmermann
hvor mange dåser,
han kunne samle ind på
et år, når han alligevel var
ude at gå tur med hunden
Zimba i Tranbjerg og omegn. Billederne viser aluminiumsdåser, som Ole
har trådt ﬂade – omkring

de 64 kilo i alt. Han samler stadig cirka to sække
med pant hver anden til
tredje måned.
- Pantdåser og dåser,
som er af stål i top og
bund, og dem er der man-

ge af, er sorteret fra. Så der
skulle nok i virkeligheden
stå 4-6 sække med pantdåser, og 2 sække med stål i
top og bund, som er trådt
ﬂade, fortæller Ole om sine fangster.

.9<5+36=:+(.7ࠫ;,:;9<7/1:263,
13.30 - 14.00:
Velkomst ved forstander, Simon Axø
14.00 - 16.00:
Grundlovstaler og debat ved borgmester,
Jacob Bundsgaard (S), partiformand,
Pernille Vermund (NB) og partiformand,
Morten Østergaard (R).
Moderator: Clement Kjersgaard
16.30 - 18.00:
Værdidebat ved tidligere forkvinde for
Danske Studerendes Fællesråd, Sana Mahin Doost,
journalist og klummeskribent ved Berlingske,
vært på mediemagasinet Q&A og medstifter af
den nyhedssatiriske webavis RokokoPosten,
Mikkel Andersson.
Moderator: Clement Kjersgaard
19.00 - 21.00:
Foredrag og debat ved Clement Kjersgaard

#/ PRAKTISK
Entré (inkl. middag samt kaffe og kage):
100 kr. / 50 kr.**
** For medlemmer af Testrup Højskoles
Elevforening og Skolekreds
Tilmeld dig på skolens hjemmeside #/www.testrup.dk
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Talentfulde kunstnere udstiller på
Københavns rådhus
Kreative unge er gået videre i Vårsalong 2019 og udstiller deres værker på
Københavns Rådhus.
Af Stina Christiansen

I

gen i år har Klubben Tranbjerg deltaget med i alt 18 kreative unge
i Danmarks største åbne censurerede
kunstudstilling
Ungdommens Vårsalong 2019 er en
landsdækkende kunstkonkurrence for
unge i alderen 12-18 år. I år var temaet
”Kunstigt” – og foregik fra 2. januar til
den 15. februar.
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Der har på landsplan i alt været tilmeldt over 270 værker til Vårsalong
Spændende værker
- Kreativiteten/fantasien har fået frit spil
hos deltagerne, og der har været mulighed for at skabe værker indenfor tegning,
akvarel, oliemaling, foto, graﬁk, skulptur
og meget andet. Der har været rig mulighed for, at de unge har kunnet gå på opdagelse i det kreative og kunstneriske univers. Der har været mulighed for at udforske, udfordre, udvikle, samarbejde med
andre, samt lade sig inspirere af andres
unges arbejde på det kreative og kunst-

kunst

neriske felt, fortæller Alice Primdahl
fra Klubben Tranbjerg 4. til 6. årgang
UngiAarhus.
Den 26. februar blev værkerne indleveret på Grøndalsvej 2 i Viby J.
Her blev alle værker, der deltager i
ungdommens Vårsalong, censureret af
en komité af lokale kunstnere, og herefter blev de udvalgte værker udstillet
på Århus Rådhus med en fernisering
den 6. marts.
Censureringen blev vurderet udfra,
hvordan årets tema er fortolket samt
styrken af værkets budskab/udtryk og
den håndværksmæssige dygtighed
På den baggrund gik følgende fem
værker videre til udstillingen på Århus Rådhus.
1. ”Det mærkelige dyr”
– Udført af: Emilie Thor Jensen 5D
2. ”OCD´ens kunstige karrusel”
– Udført af: Clea Brosø 9Y
3. ”Den altædende kat”
– Udført af: Emilie Mondrup Knoth
og Celine Leth 5A
4. ”Det kunstige liv på internettet”
– Udført af: Karen Wedel Krogh og
Alberthe B. Christensen 5D
5. ”Klumpe Rumpe Prinsessen”
– Udført af: Alberte Sølvstad 5D
Videre til København
Værkerne var udstillet frem til den 15.
marts på Århus Rådhus.

De værker, der var udstillet på Århus Rådhus, ﬁk endnu en censurering af
dommere fra København, hvor det blev
afgjort hvilke værker, der gik videre til
den landsdækkende udstilling på Københavns Rådhus.
Fire af de fem værker gik videre i konkurrencen, så pigerne tog til København
for at være med til ferniseringen på Københavns Rådhus den 20. marts.
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Din lokale glarmester

Hørning Glas
2ANDERSVEJ  *EKSEN s  (RNING

Tlf. 8692 3402 s HOERNINGGLAS

MAILDK

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

e
Vi komm
lt
overa

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

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

Tlf. 8629 1243
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Helle Riising Bruhn

SUCCESHISTORIER
FRA TRANBJERG

SOLGT

SOLGT

Mejerivænget 11, 8310 Tranbjerg

Grønløkke Allé 64, 8310 Tranbjerg

PÅ 3 DAGE

PÅ 29 DAGE

SKAL VI OGSÅ SÆLGE DIN BOLIG?

70 70 79 61

Henrik Nielsen

Morten Eriksen

Jonas Bojsen

Salg & vurdering

Indehaver

Ejendomsmægler

Vi støtter lokalsporten i Tranbjerg:
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Nyt fra Tranbjerg Fællesråd
Af Jørgen Dahlgaard, Sekr. i Fællesrådet.
Forbedringer af cykelstier i Tranbjerg
I starten af marts måned ﬁk vi en rigtig
god nyhed, som gjorde os meget glade i
Fællesrådet. Byrådet har nemlig godkendt
en stor opgradering af den centrale cykelsti i byen. Der bliver lavet en ny ﬂad
rampe ved tunnellen under Østerby Alle,
sådan at cyklister og barnevogne på en
nem og sikker måde kan bruge stien. Nu
skal den bedste praktiske løsning ﬁndes,
og kommunens folk er gået i gang med at
tegne skitser. En ekstern rådgiver er hyret
ind til hjælp. Alle skal kunne færdes sikkert på og ved stien fremover.
Og cykler du mod Mårslet, kommer
der nu asfalt på grusstien langs med Letbanen ved Hyrdevænget. Det skulle ske i
løbet af i år. Begge projekter er en del af
cykelhandlingsplanen og har længe været
ønsket af Fællesrådet.
Og der er en god nyhed mere: Vejstrækningen langs Tingskoven og Gammel Horsensvej bliver til en såkaldt 2 minus 1 vej med maks. 40 km/t med brede
cykelbaner i begge sider. De mange cyklister på strækningen ned til Solbjerg får på
den måde en mere sikker cykelvej.
Flere forårsløg til Tranbjerg?
Du har måske nydt synet af de mange
forårsblomster som fx krokus i midterrabatten inde på Ringgaden. Det kan måske også være en mulighed i Tranbjerg.
Teknik og Miljø uddeler i 2019 gratis forårsløg til 5 fællesråd efter ansøgning: enten 2000 stk. store løg (f.eks. påskeliljer,
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Der bliver lavet en ny ﬂad rampe ved tunnellen under
Østerby Alle.

pinseliljer) eller 3000 stk. små løg (f.eks.
krokus, snepryd, skilla).
Vi har brug for din hjælp
Vi skal ﬁnde frem til et velegnet centralt
beliggende areal, hvor blomsterne vil være
synlige for offentligheden. Det udvalgte
areal kan have såvel offentlig, privat eller
fælles status, og grundejeren skal give lov
til det. Send gerne forslag om steder ind
til tf@tranbjerg.dk inden torsdag den 23.
maj. Så sender Fællesrådet en ansøgning
til Teknik og Miljø.
Der er dog en væsentlig betingelse: Vi
skal selv plante løgene - sidst i september
måned. Løgene skal lægges i store grupper på arealer, der er centrale i bydelen og
synlige for offentligheden. Så vi håber, at
en skoleklasse, en spejdergruppe eller en
forening har lyst til at lave arbejdet med

fællesrådet

Cykler du mod Mårslet, kommer der nu asfalt på grusstien langs med Letbanen ved Hyrdevænget.

plantningen af de mange løg, hvis Tranbjerg er blandt de heldige, som får løg i
2019.
Privatisering af kommunens veje
Det er en sag, som har fyldt en del på det
sidste i Fællesrådet. Kommunen er i gang
med at privatisere ﬂere veje – også her i
Tranbjerg. De kalder det dog ”harmoniseringen af veje” ud fra den betragtning
at grundejerne skal stilles lige. En anden
benævnelse er ”omklassiﬁcering til privat fællesvej” eller ”nedklassiﬁcering. Jo –
”kært” barn har mange navne. Du kan se
mere på kommunens hjemmeside: www.
aarhus.dk/harmoniseringafveje
Mange grundejere skal pludselig til at
oprette et vejlaug eller en grundejerfor-

ening. Og der skal styr på fordelingsnøgler, vedtægter, økonomi, evt. tinglysning
og så selvfølgelig det praktiske arbejde
med vedligeholdelse af vej, regnvandsbrønde samt snerydning. Det kan være
meget tungt, hvis man kun er 5-6 grundejere til at løfte opgaven.
Her kunne kommunen godt hjælpe
mere på vej med råd og vejledning, end
man gør nu. Sammen med andre fællesråd presser vi på for, at det kommer til at
ske. Desuden har vi et ønske om en samlet vurdering af konsekvenserne af harmoniseringen af vejene i kommunen. Vi
håber at kunne komme med nyt i løbet af
få måneder.
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Din lokale bedemand- og kvinde
i Tranbjerg
Bedemand Riising
Helle og Henrik Riising
Tranbjerg Centret Syd
8310 Tranbjerg
www.riising.dk

7LOOLG²7U\JKHG²1 UY U

Tlf. 86 29 12 43
Få gratis tilsendt ”Min sidste vilje”

VIDUNDERKNOLDEN
Blomster - brugskunst

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

Kirke og Sogn
Mandag 2. pinsedag den 10. juni kl. 10.00

FRILUFTSGUDSTJENESTE
i Hørhaven
Se nærmere om arrangementet på facebook og kirkens
hjemmeside

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
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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 perr
sonalet på kirkegården eller i Sognegården være behjælpelig.

Gudstjenester

Arrangementer

Søndag den 12. maj
10.00 Højmesse v. David Kessel

Onsdag den 15. maj
18.00 Frivilligaften
20.00 Forårskoncert v. Branko
Djordjevic, Søren Bidstrup og
Gitte Ranfelt Laugesen

Fredag Bededag den 17. maj
9.00 Konﬁrmation 7. C
11.00 Konﬁrmation 7. D
Søndag den 19. maj
10.00 Højmesse v. Mia Knudsen

Onsdag den 22. maj
19.00 MR-møde.

Søndag den 26. maj
10.00 Højmesse v. Anja Stokholm
11.30 Dåbsgudstjeneste og 5 års dåbsjubilæum v. Anja Stokholm

Torsdag den 23. maj
17.00 Fyraftenssang fra højskolesangbogen for hele familien v. Branko
Djordjevic og Gitte Ranfelt
Laugesen

Onsdag den 29. maj
10.30 Gudstjeneste på Aarhus Friplejehjem v. Anja Stokholm

Torsdag den 6. juni
19.00 Nattergaletur rundt om Tranbjerg
Sø v. David Kessel

14.00 Gudstjeneste på lokalcenteret
v. Anja Stokholm

Torsdag den 13. juni
19.00 MR-møde

Torsdag Kristi himmelfartsdag
den 30. maj
9.00 Konﬁrmation 7. A
11.00 Konﬁrmation 7. B

Torsdag den 20. juni
17.00 Fyraftenssang fra højskolesangbogen for hele familien v. Branko
Djordjevic og Gitte Ranfelt
Laugesen

Søndag den 2. juni
10.00 Højmesse v. Anja Stokholm
Søndag Pinsedag den 9. juni
10.00 Højmesse v. Mia Knudsen
Mandag 2. pinsedag den 10. juni
10.00 Friluftsgudstjeneste i Hørhaven
Onsdag den 12. juni
10.30 Gudstjeneste på Aarhus Friplejehjem v. David Kessel
Søndag den 16. juni
10.00 Højmesse v. David Kessel
11.30 Dåbsgudstjeneste v. David Kessel

Musikandagter
Ca. 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: 16. maj
13. juni
27. juni
Kirke og Sogn •
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„Vi overlever kun, fordi vi
bruger ord “
Af Anja Stokholm

S

ådan skrev den danske digter Inger
Christensen i 1969. I år er det 10 år
siden, hun døde. Men hendes ord og
hendes digte lever videre. At vi lever af
ord – det minder Inger Christensen os
om på ﬂere forskellige måder.
Måske bliver vi først opmærksomme
på ordenes kraft og betydning, når vi
kommer til at mangle dem. ”Jeg mangler ord” – sådan siger vi nogle gange til
hinanden, når vi står i oplevelser, som
er så overvældende, at de kan gøre os
stumme. Når der på besynderlig måde
ikke rigtig er ord nok, eller vi mangler
ord, som kan indfange det, vi oplever.
Sådan er det ofte, når vi står over for
det allerstørste og det allersværeste i
tilværelsen – så kan man løbe tør for
ord.
At mangle ord kan næsten sammenlignes med det desperate at skulle kæmpe efter at få vejret. Som hvis man ligger i vandet og kæmper for at få luft i
lungerne. På mærkelig måde så er det
noget lignende der sker, når vi kommer
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til at mangle ord – for ordene er som ilt
for os. De er med til at holde os i live.
De får os til at leve. Ja, vi overlever kun,
fordi vi bruger ord, som Inger Christensen formulerer det.
Når man selv mangler ord, så må man
nogle gange ty til at låne ord, som ikke
er ens egne. Sådan kan digteren komme os i møde, for det besynderlige er,
at digteren med sin evne til at sætte ord
sammen kan åbne op for et sprog, som
er større end det, vi bruger til dagligt. Et
sprog, hvor ordene ligesom er større og
derfor bedre slår til, når vi skal prøve at
give stemme til det allerstørste og det
allersværeste i tilværelsen. Som én engang har sagt det: ”Poeten kan på seks
linjer sige, hvad jeg ikke har ord for”.
Poesien sætter ord på det, vi har på
hjertet – det, som ligger os inderst på
sinde. Derfor er poesien også blevet
kaldt for hjertesproget. Det er det sam-

me, der er på spil i kirkens rum. Også
her tales et hjertesprog, som kommer
os i møde, når vi står over for det største og det sværeste i tilværelsen. Kirken er et rum, der netop er bygget til at
kunne rumme de store ord, og dér i det
højloftede rum bliver vi netop mødt af
ord, der ligesom ilt vil få os til at leve. 

Konﬁrmationer
i Tranbjerg Kirke
Tiden for årets konﬁrmationer nærmer
sig. Følgende datoer er der konﬁrmation 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

SCT

Nicolai

Tjenesten
En at tale med …
Du behøver ikke at gå alene med
dine problemer, bekymringer og
spørgsmål. Ved telefonen sidder
hver aften/nat én, der gerne vil lytte
og give dig mulighed for at sætte
ord på dine tanker.

5 års dåbsjubilæum
Ved familiegudstjenesten søndag 26. maj
kl. 11.30 fejrer vi 5 års dåbsjubilæum
for alle børn, der blev døbt i 2014.
Kom og hør hvad der skete, den dag du
blev døbt!
Efter gudstjenesten går vi i Sognegården og får lidt godt, og jubilarerne får
overrakt en lille jubilæumsgave fra kirken.
Børn, der blev døbt i Tranbjerg Kirke i
2014, modtager en personlig invitation
med posten.
Børn, der er døbt i andre kirker samme
år, er naturligvis også meget velkomne
som jubilarer.

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

Kirke og Sogn •
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FYRAFTENSSANG
FRA HØJSKOLESANGBOGEN
Torsdage 17.00-17.45
23. maj, 20. juni,
19. september, 24. oktober
FOR HELE FAMILIEN!
KOM OG SYNG MED, NÅR VI MARKERER
HØJSKOLESANGBOGENS 125 ÅRS JUBILÆUM
MED FYRAFTENSSANG I SOGNEGÅRDEN.
SANGENE VÆLGER VI PÅ DAGEN.
Medvirkende Branko Dordjevic (klaver), Gitte Ranfelt Laugesen (sang)
Der vil være mulighed for at købe øl og vand.
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Minikonﬁrmander
i Tranbjerg Kirke
Dette forår har vi igen haft fornøjelsen af 3. a og 3. b fra Tranbjerg Skole til
minikonﬁrmandundervisning i kirke og
sognegård. Vi har været vidt omkring
og snakket om alt lige fra kærlighed,
dåb, påske, kirkehistorie og sunget og
danset og haft skattejagt rundt i kirken.
Der har været god tid til at snakke om
nogle af de spørgsmål som opstår undervejs i sådan et forløb, og det har været spændende at få lov at snakke med
børnene om nogle af de store tanker og
spørgsmål, der opstår i kirkens rum.

Kom, hør nattergalen
og syng en salme!
Torsdag den 6. juni kl. 19.00 skal vi høre
nattergalen!
Vi mødes i hytten ved søen, begynder
med en kort aftensang, går rundt om
søen for at høre nattergalen og slutter
igen med en salme ved hytten.

Undervejs har børnene været på rundtur og set både kirken, tårnet (og fået
lov selv at ringe med kirkeklokkerne),
kirkegården og endda kapellet. I vores
arbejde med symboler har vi hamret og
banket, og alle har fået skabt deres helt
eget krea-sømbillede.
Alt i alt har vi haft et super minikonﬁrmandforløb, og vi glæder os allerede
til, at vi til efteråret får minikonﬁrmander igen.
Gitte Ranfelt Laugesen,
kirke- og kulturmedarbejder

AR

På Valdemarsdag – den 15. juni – er
det 800 år siden, at Dannebrog ifølge
sagnet faldt ned fra himlen ved slaget i
Lydanise i Estland i 1219.
Må Dannebrog vaje evigt for frihed og
fred.

Sognepræst David Kessel snakker om
dåb med minikonﬁrmanderne

Toddlersalmesang
Kom og vær med, når vi har Toddlersalmesang 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 undtagelse af skoleferier.
Forårssæson: 16. januar-29. maj.
Ved kirke- og kulturmedarbejder
Gitte Ranfelt Laugesen.

Tranbjergkorets

FORÅRSKONCERT
i Tranbjerg Kirke
Tirsdag 14. maj kl. 19.30
Denne tirsdag aften vil Tranbjergkoret
synge forårskoncert i Tranbjerg Kirke.
Koncerten vil byde på danske sange og
rytmiske korsatser.
Dirigent: Birgitte Mortensen.
Alle er hjertelig velkomne til forårskoncerten og til at lytte til korsang fra dit
eget lokalområde samt synge med på
fællessange.
Der er gratis adgang.

Tranbjerg Kirkekor vil
gerne være ﬂere.
Kom og vær med!
Der ﬁndes både begynderkor og kor for de øvede
børn.
Skriv til organisten/
korlederen og hør nærmere.
Mandag eftermiddag
i Sognegården.
Organist Branko Djordjevic:
branko@tranbjergkirke.dk
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Vil du være en del af Tranbjerg Kirkes frivilligteam?
Så kom til

F R I V I L L I G A F T E N
for kommende og nuværende frivillige ved Tranbjerg Kirke
Tranbjerg Kirke indbyder alle, der har lyst til at være frivillige ved kirken til
en hyggelig aften i Sognegården onsdag den 15. maj kl. 18.00.
Der vil være lidt godt at spise og drikke, og der vil blive mulighed for at
høre om og melde sig til forskellige frivillige opgaver i og omkring kirken.
Her er et udpluk af de spændende opgaver i og omkring kirken, som frivillige er en del af:
•
•
•
•
•
•

Minikonﬁrmandundervisning
Konﬁrmationsvagt
Åben Kirke
Plejehjemsgudstjenester
Demenssalmesang
Onsdagsforum

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

Tilmelding til frivilligaften på kontor@tranbjergkirke.dk
eller på 86 29 57 33 senest 2 dage før.
Efter frivilligmødet er det tid til lidt forkælelse, når Branko, Søren og Gitte
holder FORÅRSKONCERT. Se herunder.

FORÅRSKONCERT
i Tranbjerg Sognegård onsdag 15. maj kl. 20
Tranbjerg kirkes egne musikere, Søren Bidstrup og Branko Djordjevic,
der vil med hjælp fra Gitte Ranfelt Laugesen, sørge for musikken.
Der vil være lidt for enhver – kabaret, evergreens, populære klassiske
ariaer, men frem for alt rigtig god stemning.
I pausen vil der være lidt forfriskninger. – Alle er velkomne!

6¡UHQ%LGVWUXS

*LWWH5DQIHOW/DXJHVHQ

Branko Djordjevic
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- SE DE MANGE GODE TILBUD I KVICKLY AVISEN

KVICKLY TRANBJERG • CENTER SYD • TLF. 8733 6500
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