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Shelterplaner skrinlagt
Èn persons indsigelse har sat en tilsyneladende effektiv stopper 
for hele projektet med et handicapvenligt shelter i Tranbjerg. Så nu 
skal der tænkes helt anderledes og bydes ind, hvis det nogensinde 
skal blive til noget. Læs mere på side 38.

Husk at indstille din kandidat til årets frivilligpris, så vi kan hylde de frivillige i 
Tranbjerg. Læs mere på side 13 og brug skemaet i midten af bladet!!

Årets frivillige

Ny hjemmeside til 
Tranbjerg Tidende
Vi har endelig fået en ny og 
tidssvarende hjemmeside, hvor 
du let kan fi nde det, du leder 
efter. Læs mere på side 21.

Kom og spil tennis 
AIA Tennis så ikke ud til at 
komme i gang i denne sæson, 
men en ny bestyrelse fi k det al-
ligevel til at lykkes. Se side 41.

Vil du være instruk-
tør?
AIA Gymnastik mangler in-
struktører – kunne det være 
noget for dig, så læs mere på 
side 24.
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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. juli,  
udgivelsesdatoen er den 7. august. 
Tryk: LaserTryk
Oplag: 4.600

Ansvarshavende • Henning Sørensen

Alt er ved det gamle…
… og så alligevel ikke.

Tranbjerg Tidende har efterhånden mange år på bagen med 7 

årlige numre af bladet og Børnenes Kræmmermarked.

Men lidt nyt er der sket. 

Indstiftelse af Frivilligpris, som en hæder til en person, som gør 

noget frivilligt for vores by. Den ”tradition” fortsætter vi og hå-

ber på mange kandidater, så vi også i år kan få prisen uddelt til 

én, der fortjener den.

I år har vi ændret Børnenes eget Kræmmermarked til Børnenes 

Nye Kræmmermarked. Hvorfor? Fordi vi forsøgsvis tillader et 

mindre antal voksenboder. Underholdning på kræmmermar-

kedet bliver også anderledes i år. Gennem Tranbjerg Tidendes 

deltagelse i Sammen om Tranbjerg har andre vist interesse for 

at deltage. Kirken arrangerer teater på pladsen, biblioteket plan-

lægger en skattejagt, og der bliver et par ting mere, som du kan 

læse om i næste nummer af bladet.

Men hvad er Sammen om Tranbjerg? Det er et initiativ fra 

2018, hvor byens forskellige foreninger og klubber kigger på, 

hvordan de kan bruge hinanden til gavn for byens borgere. Og 

hvem ved, måske ender det med, at vi om et år eller to får en 

"Tranbjerg uge" med kulturelle tilbud eller måske en byfest.

Fremadrettet er vi også opmærksomme på, hvordan bladet skal 

udvikle sig. Hvor mange læser bladet? Dækker vi bredt nok, 

og kan vi gøre det attraktivt for den yngre generation? Mens vi 

tænker over det, kan du fortsat glæde dig over at modtage 7 år-

lige numre i din postkasse. 
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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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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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   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

Juli: Kameragruppen 16 udstiller fotos

August: Karin Kikkenborg Nielsen udstiller fo-

tos fra Tranbjerg Sø

September: Klaus Dreyer udstiller fotos fra 

Grønland

Få lavet nyt pas

Går sommerferien til udlandet, så husk at få 

tjekket, om dit pas stadigvæk er gyldigt. Træn-

ger det til at blive fornyet, så kan du gøre det 

ved at møde op på biblioteket i den betjente 

åbningstid. 

Du skal have det gamle pas med, samt et bil-

lede. Er det dit barn, der skal have nyt pas, så 

skal barnet med, og hvis der er fælles foræl-

dremyndighed, så skal begge forældre skrive 

under. Det kan gøres på aarhus.dk, eller ved at 

møde op på biblioteket. 

Leveringstiden på pas er 2-3 uger, så husk at 

komme i god tid før ferien.

Sommerens åbningstider

Husk, at biblioteket har åbent som normalt 

henover sommeren. 

Vi holder ikke sommerferielukket. Kom en-

delig forbi og se, om ikke du kan finde nogle 

gode bøger at tage med på ferie. 

Har du brug for en personlig anbefaling, eller 

finder du ikke lige, hvad du søger, så sidder vi 

klar til at hjælpe. 

Sommerbogen  
– konkurrence for børn

Fra fredag d. 14. juni til lørdag d. 24. august.

For de 7-14-årige.

Når du har læst tre bøger og anmeldt dem på 

Biblo.dk, kan du printe et læsebevis, som du 

kan bytte til en præmie på biblioteket. Biblo 

trækker dagligt lod om præmier, ligesom man 

hver uge kan vinde ved at have lavet den bed-

ste anmeldelse. Når Sommerbogen er slut, fin-

des der fem vindere, der hver får lov at tømme 

en Bog & Idé på fem minutter.

Læs mere på www.biblo.dk
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REVISIONSFIRMAET 

JOHN SCHANTZ 
REGISTRERET REVISIONSAKTIESELSKAB 
 

                       Vi gør en forskel 
 

Solbjerg Hovedgade 24, 8355 Solbjerg, telefon 86 92 75 66 
www.john-schantz.dk, E-mail: revisor@john-schantz.dk  
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TRANBJERG - 86 29 49 49

• REPARATION          • OPRETNING

• SALG OG KØB AF BRUGTE BILER

• UDLEJLING OG SALG AF TRAILER

Kør ind og stol trygt på at

VI TA’R ORDENTLIG HÅND OM DIN BIL

AutoPartner – for en sikkerheds skyld

Solbjerg Hovedgade 19, 8355 Solbjerg

Tlf. 86 92 78 00, mail@solbjerg-biler.dk

www.solbjerg-biler.dk

Solbjerg Biler
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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: 
Camilla Steskow
Tlf.: 41 85 41 71, Mail: caws@aarhus.dk

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

3. juli  Brugerrådsmøde kl. 10 – 12

7. aug.  Brugerrådsmøde kl. 10 – 12

8. aug.  Tur til Silkeborg

15. aug.   Indskrivning til Aktiviteter 

kl. 10.30 – 12.00  

3. sept.   Festuge arrangement i Tranbjerg

4. sept.   Brugerrådsmøde kl. 10 - 12

5. sept.   Festuge arrangement i Tranbjerg

12. sept.  ’Rigtige Mænd’ kl. 13

20. sept.  ’Hattedamer’ 

8. okt.  Vaccination kl. 9.30 – 12.00

17. okt.  ’Rigtige Mænd’ kl. 13

25. okt.  ’Hattedamer’

4. nov.  Vaccination kl. 14.30 – 15.30

14. nov.  ’Rigtige Mænd’ kl. 13

Brugerrådet medlemmer 
Rådet består af følgende 10 medlemmer: Lillian Godsk, Hannelis Olsen, Kirsten Gi-

versen, Kirsten Laursen, Jytte Laursen, Paul Pedersen, 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.

Vigtige tidspunkter fra brugerrådet
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Allerede inden skolestart mødes bør-
nene for at knytte nye venskaber.

Af Charlotte Malmkvist Jensen, pædagog i 

Spiloppen

raditionen tro samles alle kom-

mende skolepiger og drenge til hver 

deres ude uge. I uge 19 var vi afsted med 

pigerne, og i uge 21 var det så drengenes 

tur. Udover dem, der allerede går i Tran-

bjerg dagtilbud, havde vi også inviteret de 

børn med, der skal starte på Tranbjerg-

skolen, men som lige nu går i et andet 

dagtilbud.

I udeugerne er børnene sammen man-

dag til torsdag fra klokken 9.30-13. Vi 

mødes mandag og tirsdag ved søen. Ons-

T

Udeuger for de kommende skolebørn
dag er vi ved Naturcenteret, og torsdag 

kører vi sammen i bus ud til Ørnereden 

ved Moesgård strand. 

Målet med vores udeuger er, at bør-

nene får kendskab til endnu flere børn 

inden første skoledag. Det, at man har set 

flere af sine kommende skolekammerater, 

giver barnet en tryghed første skoledag.

Stjerneløb
Den første dag laver vi et stjerneløb, hvor 

børnene bliver delt i små hold på tværs af 

alle institutionerne. Holdene skal sammen 

finde de forskellige poster i området. Hol-

dene er igen samlet den sidste dag, hvor 

de er sammen på en skovskattejagt ved 

Ørnereden. 

Undervejs i ugen oplever vi, at børnene 
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spiser deres madpakker sammen på kryds 

og tværs, måske kender man lige en fra 

gymnastik eller fodbold eller lignende. 

Udover stjerneløb og skovskattejagt er 

der også andre aktiviteter på programmet. 

Vi laver bål, knytter armbånd eller nøg-

leringe, snitter pilefløjter, fisker ved søen, 

klatrer i træer, ser på dyr og andre ting. 

Men der er også masse af tid til, at børne-

ne får leget sammen. 

Den 3. juni mødes både drengene og 

pigerne igen, denne gang til fodboldtur-

nering i en af institutionerne. Her ser vi 

resultatet af de fire intense dage, når bør-

nene genkender hinanden. 
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- den klarer vi!

Hasselager Auto ApS
Elmegårdsvej 11 
Tlf. 86 28 83 08

Service · Autoglas service · Skader ·  

Tilsluttet Centralforeningen  
af autoreparatører i Danmark

v/Jens-Ole Jensen

Damvænget 30

8310 Tranbjerg J. 

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

TURISTKØRSEL . HANDICAPKØRSEL . SKOLEKØRSEL . GRUPPEREJSER
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Af Martin Østersø, lærer på 

Tranbjergskolen

lokken 14.55 torsdag den 9. maj. De 

sidste 200 meter på vej ind til ind-

skolingens markedsdag afslører, at opbak-

ningen er stor. Kaos på Kirketorvets par-

keringsplads, hvor reglen om højrevige-

pligt bliver udfordret, og alternative par-

keringer på Torve Allé fortæller, at mange 

forældre, bedsteforældre og Tranbjergbor-

gere har fundet vej til markedsdag i ind-

skolingen på Tranbjergskolen.

De mange besøgende bliver kun mere 

synlige ved, at en regnfuld vejrudsigt har 

flyttet arrangementet indendørs. Men 

selvom sol og masser af udendørs plads er 

byttet ud med høj luftfugtighed, kø og gå-

segang mellem boderne, er humøret højt. 

Smil, snak og købelyst fylder gangene på 

skolen, klapsalver i massevis lyder i gym-

nastiksalen efter de mange musikindslag, 

og anerkendende nik ses i aulaen, hvor 

eleverne har udstillet ugens arbejde.

Også i betalingsboden kan de bekræfte, 

at der er kommet rigtig mange.

”Langt de fleste elevnavne er kryd-

set af, og de har næsten alle en eller flere 

voksne med,” siger indskolingsleder, Trine 

Kolbeck.

K

Markedsdagen er et tilløbsstykke

Bæredygtighed, hygge og flere  
markedsdage
I hele ugen har eleverne arbejdet frem 

mod markedsdagen. Under overskriften 

bæredygtighed og genbrug har elever med 

hjælp fra lærere og pædagoger produceret 

varer til salg, skrevet avis, lavet kunst til 

udstilling, lavet skuespil, sange og mad og 

meget andet.

Kulminationen er markedsdagen, hvor 

der købes, sælges, udstilles, fremføres og 

opleves til stor fornøjelse for de besøgen-

de, eller som en mor i forbifarten siger:

”Det er bare fedt. Eleverne er så meget 

på, og de har lavet nogle rigtig fine ting. 

Stemningen er god, og alle ser ud til at 

hygge sig.”

Også eleverne synes godt om markeds-

dagen og hele ugen op til.

”Det er sjovt at have markedsdag, og 

det er godt, at der er kommet så mange. 

Vi har lært en masse om bæredygtighed, 

og det er godt at have skoledage, hvor vi 

arbejder anderledes end i timerne. Bare 

der var flere dage som i dag,” siger en lille 

flok fra 4. og 5. klasserne, mens de står i 

kø til det store kagebord.
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SKAL VI OGSÅ SÆLGE DIN BOLIG?

70 70 79 61

Morten Eriksen
Indehaver

Jonas Bojsen
Ejendomsmægler

Henrik Nielsen
Salg & vurdering

Trankærgårdsvej 74, 8310 Tranbjerg Mejerivænget 11, 8310 Tranbjerg

      SUCCESHISTORIER
FRA TRANBJERG

SOLGT
PÅ 12 DAGE

SOLGT
PÅ 3 DAGE

Vi støtter lokalsporten i Tranbjerg:
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FRIVILLIGPRIS
T R A N B J E R Ǵ 19

T

f r i v i l l i g

F

Skynd dig at indstille din kandidat til 
prisen på 5000 kroner.

risten, for at du kan indstille en fri-

villig til årets frivilligpris, nærmer 

sig. Egentlig udløb den 15. juni, men vi 

har besluttet at forlænge den med en uge 

til den 22. juni.

Brug skemaet på midtersiderne i dette 

blad til at indstille den kandidat, du synes, 

der gør et stort stykke frivilligt arbejde for 

Tranbjerg og byens borgere. 

Du kan også indstille en kandidat via 

vores hjemmeside tranbjergtidende.dk Reg-

lerne for at indstille en kandidat fi nder du 

på skemaets bagside og på hjemmesiden.

Når vi forhåbentlig har fået mange 

kandidater ind, fi nder et udvalg med re-

præsentanter fra Fællesrådet, menigheds-

rådet, lokalcenteret, AIA-Tranbjerg og 

Tranbjerg Tidende de tre kandidater, der 

går videre til afstemningen i blad num-

mer 5, som udkommer den 7. august 

2019.

KRÆMMER
MARKED
KRÆMMER
MARKED

NYENYE

Sæt kryds i kalenderen
den 17. august
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Nu kan du ikke længere lægge dig i 
solariet i CenterSyd – i stedet kan du 
lægge dig på Rozahs briks til en an-
sigtsbehandling eller en massage. 

Af Stina Christiansen

idst i april åbnede 35-årige Rozah 

Raheem sin lille søde skønhedskli-

nik, som hun selv kalder den. Hun har 

overtaget lokalet, der tidligere var sol-

center ved siden af Bastholms massage i 

CenterSyd. Lokalet er ganske rigtigt ikke 

ret stort, men det dækker Rozahs behov 

for at kunne have en kunde ad gangen på 

briksen til en ansigtsbehandling, massage, 

voksning eller siddende for at få mani- el-

ler pedi-cure. 

S

Fra skolelærer til skønhedsklinik-ejer
Rozah Raheem blev uddannet kosme-

tolog i 2018 efter at have læst i to år, og 

på væggen i den lille skønhedsklinik hæn-

ger beviserne på hendes kunnen – både 

med uddannelsen, ekstra kurser i hudple-

je og som månedens elev. 

 - Jeg har en diplomuddannelse som 

kosmetolog, hvor jeg har lært at give 

kropsmassage, lave bryn og vipper, vokse, 

lave mani- og pedicure, ansigtsbehandlin-

ger og lægge makeup, fortæller Rozah.

Starte forfra
Hun kom til Danmark fra Irak for ni år 

siden.

 - Jeg er kurder fra Irak. Min mand er 

også fra Irak, men er vokset op i Dan-

mark. Men han var i Irak på ferie, hvor 
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vi mødte hinanden, og så var vi kærester 

i et år, inden jeg flyttede hertil, hvor min 

mand arbejder som idrætslærer, fortæller 

Rozah Raheem.

Sammen har de to piger; Paylan på 13 

år og Parya på 8, som begge går i skole i 

Tranbjerg.

I Irak uddannede Rozah til skolelærer 

på seminariet og arbejdede i 3 år på en 

skole. Men desværre kunne uddannelsen 

ikke bare lige bruges i Danmark.

- Jeg har været skolelærer tre år i Irak, 

men jeg vil ikke starte forfra på semina-

riet her i Danmark, siger Rozah.

En ad gangen
Hun er rigtig glad for sin skønhedssalon 

og begejstret for lokalet. Hun kiggede på 

nogle af de andre lokaler i centeret, men 

de er alt for store til hendes lille butik. 

 - Jeg tænkte først, at rummet var alt 

for lille, men nu synes jeg, at det er rigtig 

fint, siger Rozah. 

Hun har længe haft en plan om at 

blive selvstændig, fordi hun elsker sit fag 

og alle elementerne i det og gerne selv 

til have styr på det hele fra lokalet til 

regnskaberne. 

Hun har allerede haft mange travle da-

ge med konfirmander og deres mødre og 

bedstemødre, der skulle være fine til den 

store dag.

 - Jeg kan dog kun have en kunde ad 

gangen. Så kommer der to, så må den ene 

gå ud og shoppe lidt, siger Rozah med et 

stort smil. 

n y  k l i n i k
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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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FDF inviterede 8. maj til en ”tør du 
spise mig” dag, og det måtte vi i  
redaktionen, undersøge om børnene 
turde. 

Af Jesper Ottensen - FDF

a vi kom til ”Knuden” mellem sog-

negården og landevejen summede 

der af aktivitet. Nogle børn i FDF-uni-

form legede på græsset, der blev kløvet 

brænde, og der var allerede bål to steder.

Ved et bålfad blev der lavet snobrød. 

Indenfor kan man se, at der er ved at bli-

ve lavet bolsjer. Der bliver råbt at, nu er 

det Victors tur til at lave de lyserøde, der 

skal smage af lakrids. Straks løber et par 

børn ind og andre ud til bålhytten.

Ved bålet i bålhytten var en voksen le-

der ved at bage småkager i en papkasse. 

Ja, Frans havde styr på det, for han havde 

foret dem godt med stanniol – og kagerne 

blev rigtigt gode.

Midt på græsset møder vi Kristina, 

som fortæller: ” Mine to børn Freja på 

Hvordan smager varme 
græshopper mon?

11 år og Victor på 8 år går begge her hos 

FDF Tranbjerg. Hjemme hos os er FDF 

ugens “frirum”. I skolen og til mange 

sportsaktiviteter, bliver børnene målt og 

vejet på, hvad de kan, og der bliver lagt 

planer for udvikling.

Hos FDF er der kun én ting der tæller: 

Fællesskab. Det handler om at være sam-

men og hygge sig. Derudover er det nogle 

fantastisk søde og dedikerede ledere, der 

brænder for at give børnene en masse go-

de oplevelser”.

FDF mødes hver onsdag fra kl. 18 frem 

til 22. maj, og onsdag den 21. august star-

D
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s p e j d e r l i v

ter de igen op med mulighed for, at alle 

skolebørn 0.-6. klasse kan komme og 

være med til bål, bolsjer, udklædning og 

mange af de andre ting de skriver om på 

deres Facebook side:  

www.facebook.com/FDFTranbjerg

Lige der er Freja netop ved at spise 

en stegt græshoppe. Hun smager modigt 

sammen med kammeraterne – der er to 

slags stegte græshopper - både med og 

uden vinger, og de skal spises med hoved 

og det hele. 

Lederen Jesper har allerede spist ti og 

er ved at prøve, om de smager bedre hvis 

man varmer dem lidt på en trangia. 

Selvom det skulle være klimabetænk-

somt at spise protein fra græshopper, er 

det ikke mange af dem, som tør, som skal 

have mere end en. 

TRANBJERG
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Sæt til salg i Juni & Juli 2019
Salær kun 19.995 + moms + øvrige omk.

Vælg en personlig mægler,  
der kender dit boligkvarter & dig.
Det sikre dit salg!
Kontakt os på tlf. 86 27 27 39

SOMMERKURSER 2019

KAREN BLIXEN
– SKÆBNE OG
FORTÆLLING
23.06.2019 - 29.06.2019

KUNSTEN AT MORE SIG
– UNDER OVERFLADEN
30.06.2019 - 06.07.2019

MUSIKKURSUS
07.07.2019 - 13.07.2019

DANS!
- IMPROVISATION
14.07.2019 - 20.07.2019

TAG OG SKRIV!
– ROMANEN
21.07.2019 - 27.07.2019
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h j e m m e s i d e

Vi har piftet vores hjemmeside op 
med nyt design og gjort det lettere 
for dig at fi nde det, du skal bruge.

Af Stina Christiansen

elvom vi selv syntes, at vi lige havde 

kreeret en ny hjemmeside, havde 

den efterhånden et par år på bagen, og 

var en kende umoderne. 

Så det har vi rodet bod på med et nyt 

design på vores hjemmeside tranbjerg-

tidende.dk. Vi har samtidig foretaget en 

hovedrengøring med en grundig støvsug-

ning. Så nu skulle du gerne kunne fi nde 

S

Ny hjemmeside til Tranbjerg Tidende
lige det, du leder efter, når du besøger 

siden. 

Kontakt os
På siden kan du altid komme i kontakt 

med os, hvis du undrer dig over noget, 

har en god historie eller en spændende 

nyhed, som vi skal skrive om, eller hvis 

bladet er udeblevet, du vil være annoncør, 

skal fi nde datoen på Børnenes Kræmmer-

marked eller lignende. 

Så kig forbi og fi nd også ansøgningen 

til en stadeplads til kræmmermarkedet og 

indstillingsskemaet til Frivilligprisen. 

Du kan også følge os på Facebook.
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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



Kom og deltag i hele byens Sankt 
Hans fest. Der er god musik, mas-
ser af aktiviteter for alle og stort 
Sankt Hans bål med båltale.

Tag madkurven med og suppler 
med drikkevarer og pølser købt på 
pladsen. Vi har masser af sidde-
pladser, både i telt og under åben 
himmel.

Vi ses ved spejderhytten på Skovgårdsvænget 97G

Program
17:30 Festpladsen åbner

Aktiviteter for alle alders-
grupper
Salg af pølser, øl, vand,
popcorn m.m.

19:45 Båltale
20:00 Bålet tændes

Aktiviteterne fortsætter 
og boderne er åbne

Søndag d. 23. juni kl. 17:30



GYMNASTIKAFDELINGEN



GYMNASTIKAFDELINGEN
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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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Forældre på Tranbjergskolen skaber 
nyt netværk, der skal gøre en ”lille 
ekstra” forskel for elever og perso-
nale.

Af Stina Christiansen

Tranbjergskolens venner er en ny støtte-

forening med det formål at støtte skolen 

i alt det, som ikke er direkte forbundet 

med at lære at læse, regne og skrive. Det 

er ekstraordinære aktiviteter eller til-

tag, som kan gøre det endnu sjovere og 

endnu mere inspirerende at være elev på 

Tranbjergskolen.

Det lille ekstra kunne for eksempel 

være nye, sjovere legepladser, museums-

besøg, studieture eller besøg af foredrags-

holdere. Kun fantasien sætter grænser for, 

hvad det kunne være – bare det spreder 

ekstra glæde på Tranbjergskolen.

Vil du være med?
Foreningen er som sagt helt ny og i gang 

med at komme på benene. Der var stif-

tende generalforsamling sidst i maj. 

Tranbjergskolens venner
Der er plads til masser af frivillige, som 

kan afse et par timer og vil give en hånd. 

Du behøver ikke en gang at have børn på 

skolen for at være med. 

Du kan helt selv vælge hvor meget, du 

vil involvere dig i Tranbjergskolens ven-

ner. Der er både brug for bestyrelsesmed-

lemmer, som agerer primus motor og sør-

ger for at sætte gang i projekterne; og for 

medlemmer, som blot ønsker at støtte op 

om den gode sag.

Der vil være mulighed for et erhvervs 

og et familiekontingent. Foreningen har 

nemlig brug for og sætter stor pris på 

al den hjælp, de kan få - også fra lokale 

virksomheder.

TRANBJERGSKOLEN?

 Tranbjergskolens venner d. 27.5, kl. 17.00-18.00

Tranbjergskolens venner 

A

Du kan helt selv vælge, hvor 

meget, du vil involvere dig i 

Tranbjergskolens venner.  Vi har både 

brug for bestyrelsesmedlemmer, som 

agerer primusmotorer og sørger for 

medlemmer, som blot ønsker at 

General- forsamling
d.27.5.

For yderligere information, kontakt:

Maja Vieland, 
majavieland@hotmail.com
eller
Birgitte Ebbesen, 
birgitteaolsen@hotmail.com
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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



4 SIDER LIGE TIL AT TAGE UD  
OG INDSTILLE DIN KANDIDAT!
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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.  Indstilling. 

For at komme i betragtning til Frivilligpris skal man indstilles. Indstilling kan foretages af borgere, for-

eninger 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. 

2.  Kriterier for indstilling til Frivilligpris. 

Personen skal have ydet en ekstraordinær indsats i det daglige og/eller i forbindelse med et større arran-

gement. 

Personen skal arbejde frivilligt og må ikke være ansat eller lønnet i forbindelse med det frivillige arbejde. 

Personen må ikke tidligere have vundet Frivilligpris.

3.  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 kandi-

dater, der skal gå videre (finalister) til afstemning blandt borgerne i lokalområdet. 

Finalisterne offentliggøres i Tranbjerg Tidende. 

4.  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. 

5.  Vinderen. 

Vinderen af årets Frivilligpris er den finalist, der har opnået flest stemmer, og Frivilligpris overræk-

kes umiddelbart efter afstemningen af en repræsentant for Tranbjerg Tidende. Vinderen offentliggøres i 

førstkommende Tranbjerg Tidende efter afstemningen.

6.  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
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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

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

www.tranbjergtidende.dk

BESØG VORES NYE HJEMMSIDE
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Ved at kombinere sin viden som fysi-
oterapeut med zoneterapi giver Else-
beth Nørgaard Andersen en helheds-
orienteret behandling, hvor hun tæn-
ker på hele mennesket. 

Af Stina Christiansen

en 41-årige Elsebeth Nørgaard An-

dersen har arbejdet som fysiotera-

peut, siden hun blev færdiguddannet i 

2003. Hendes første job var på Færøerne, 

og siden har hun arbejdet et par forskelli-

ge steder i Aarhus, hvor hun laver træning 

med folk i deres eget hjem. 

For to år siden flyttede hun ind på Bø-

gevænget med sin mand og to børn, og 

til huset hører der et lille anneks, som gav 

Elsebeth lyst til at arbejde på en anden 

måde og blive selvstændig. 

- Vi har selv brugt zoneterapi til vores 

børn. Det kan skabe noget ro og styrke 

kroppen, fortæller Elsebeth. 

Helhedsorienteret
Hun gav sig derfor til at læse til zonetera-

peut om aftenen ved siden af sit fuldtids-

arbejde. Uddannelsen tager 15 måneder, 

og Elsebeth Nørgaard Andersen valgte at 

gå ned i tid for at have tid til at læse og 

have elevbehandlinger. 

- Zoneterapi er meget helhedsoriente-

ret, hvor man tænker i hele mennesket. 

Det er følelser, det psykiske og det fysi-

ske. Zoneterapi kan bare noget andet end 

fysioterapi. Min drøm er at kombinere 

de to. Med zoneterapi kan man rykke 

Elsebeth bringer kroppen i balance

nogle andre ting, siger Elsebeth Nørgaard 

Andersen. 

Her går man en tand dybere og arbej-

der på at finde årsagen/roden til proble-

met. Herefter kan behandlingen laves me-

get målrettet.

Hun har for eksempel oplevet klienter, 

der kommer med nogle fysiske proble-

mer, der er blevet startet af følelsesmæs-

sige ting. 

- Nogle der har gennemlevet stor sorg, 

kan opleve luftvejsproblemer, være for-

kølet i lang tid eller hoste i flere måneder, 

fortæller hun. 

Det gælder også små børn, der er føl-

somme overfor forandringer og kan få 

problemer med fordøjelsen. 

Forandringer
Så når en klient lægger sig på briksen i El-

sebeths klinik, kigger hun på forandringer 

D

Elsebeth Nørgaard Andersen
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h e l b r e d e t

på kroppen. Blandt andet kan fødderne 

fortælle hende meget. 

- Som fysioterapeut har jeg eksempel-

vis arbejdet med patienter med slidgigt. 

Her arbejder man meget med muskulatu-

ren omkring det pågældende led i forhold 

til at bedre smerterne. Men jeg har aldrig 

oplevet, at fysioterapi kunne fjerne smer-

terne helt. Men med brug af zoneterapi 

har jeg oplevet at få smerter til at gå væk, 

da jeg igen går ind og arbejder med årsa-

gen til smerternes opståen. Jeg ved, hvor-

dan kroppen hænger sammen, og kan 

kombinere zoneterapien med fysioterapi, 

massage, øvelser og udstrækning. 

Jeg prøver at finde årsagen til proble-

met ved at spørge ind til mange forskel-

lige ting lige fra deres fordøjelse til følel-

serne. Jeg er ikke psykoterapeut, men det 

hele hænger sammen, og det kan være 

forløsende bare at tale om følelserne, siger 

Elsebeth Nørgaard Andersen.

Hun kan derudover rådgive om kost, 

vitaminer og mineraltilskud.

Nedsat tid
Elsebeth har stadig sit arbejde som fysio-

terapeut, men er på nedsat tid. Til august 

går hun endnu mere ned i tid, og får der-

ved mere tid til klienterne i klinikken. 

- Zoneterapi er for alle – alle aldre – og 

både kvinder og mænd. Det handler om 

at få kroppen i balance og finde ud af, om 

der er noget, der blokerer. Det kan både 

være følelser, stress eller forandringer i li-

vet, siger Elsebeth. 

Hvis du vil læse mere om Else-

beths nye klinik, kan du tjekke hendes 

Facebookside. 
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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
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KRÆMMER
MARKED
KRÆMMER
MARKED

NYENYE

k r æ m m e r

Når du 17. august skal sælge dit brug-
te legetøj, kan du se frem til en masse 
underholdning på pladsen. 

Af Henning Sørensen

lanlægningen af Børnenes Nye 

Kræmmermarked er i fuld gang, og 

vi glæder os over, at vi i år kan tilbyde 

flere former for underholdning. 

Vi har nemlig fået lovning på, at der 

kommer teater på pladsen. Det er kirken, 

der har bestilt Tante Andante til at give en 

lille forestilling. 

Derudover har Aarhus Garden spurgt, 

om de må komme og underholde lidt, og 

så vil der med stor sandsynlighed også 

være mulighed for et par andre småting, 

du kan more dig med ind i mellem, du 

sælger dit brugte legetøj. I næste nummer 

af Tranbjerg Tidende vil vi fortælle mere 

konkret, hvad det er, du kan glæde dig til.

Og traditionelt, fristes man til at sige, 

deltager Tranerne og FDF med, hvad de 

kan tilbyde ungdommen.

P

Nyt om Børnenes Kræmmermarked
Som de tidligere år kan du også købe 

pølser og lidt at drikke. 

Det ”NYE” kræmmermarked
Nyheden om, at vi ændrer Børnenes 

eget Kræmmermarked til Børnenes Nye 

Kræmmermarked slap ud i forrige num-

mer af bladet. 

Det ”NYE” betyder, at vi forsøgsvis åb-

ner op for et begrænset antal voksenboder 

i år. Vi ønsker dog stadig, at det skal være 

børnenes kræmmermarked, og at voksen-

boderne opstilles på samme vilkår som 

børnenes, nemlig udelukkende brugte 

overskudsting, og ikke små prof-butikker.

For at få lov til at stille en voksenbod 

op, skal du tilmelde dig. Det kan du kun 

gøre via vore hjemmeside tranbjergtiden-

de.dk. Tildelingen sker efter ”først til møl-

le” princippet, og er du blandt de heldige, 

får du tilsendt en billet, som SKAL med-

bringes og forevises på selve dagen.

Husk at indstille din kandidat til årets frivilligpris!!
Årets frivillige
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Tvivlsomt om det er muligt at etab-
lere en handicapvenlig shelter i Tran-
bjerg.

Af Jørgen Halle, formand

egejstringen for den gode ide, med 

etablering af et handicapvenligt 

Shelterbyggere her i Tranbjerg er desværre 

blevet overtaget af mismod og manglende 

vilje til at være nabo til et sådant byggeri.

Det der startede som en solstrålehisto-

rie – med et projekt hvor Aarhus Kom-

munes Projektafdeling, havde fundet 

midlerne i eksterne fonde til etableringen, 

blev skudt ned af planklagenævnet, der 

fra Viborg vurderede at bebyggelsen ville 

B

Sheltere og veje i Tranbjerg
være for dominerende i de naturskønne 

omgivelser ved søen. 

Sjovt nok har planklagenævnet intet 

haft imod den 40 meter høje telemast der 

nu er nabo til søen.

Kommunen er nu blevet så handlings-

lammet efter denne afgørelse, at blot der 

er én person, der ikke bryder sig om ide-

en, tør de ikke gå videre med projektet.

Så lige nu er det meget svært at se, at 

der kan etableres en sådan shelter, der 

gerne skulle være til glæde for de mange 

handicappede, der ikke normalt har mu-

ligheden for at overnatte i en shelter.

Opfordringen herfra fællesrådet er der-

for, om der er en jordejer i omegnen af 

Tranbjerg, der vil stille jord til rådighed 
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for projektet. Kravet er at der skal være 

minimum 300 meter til nærmeste nabo.

Negativ respons fra Borgmesteren
Sammen med 10 andre fællesråd i Aarhus, 

opfordrede vi Borgmesteren til at foretage 

en samfundsøkonomisk beregning af den 

omlægning af de mange offentlige veje til 

private veje der er i gang med at blive ud-

rullet i hele Aarhus. 

Borgmesteren finder ikke at behovet er 

der og opfordrer de grundejere, der bli-

ver berørt af det, til at melde sig ind i en 

erfagruppe og måske danne en stor fælles 

vejfond. 

Teknik og Miljø vil ikke varetage denne 

opgave. Så det er op til de enkelte grund-

ejere selv at etablere en vejfond. 

I Tranbjerg er det Gartnervænget, Kir-

kevænget, Tranbjerg hovedgade 2-16, 

Skovgårdsvænget, Jegstrupvænget, Laur-

bærvænget, Sønderbro, Tranbjerg Vest for 

Børup Tværvej og Børup Tværvej, hvor i 

selv skal til at etablere en vejfond.   

Det sidste ord i denne sag er ikke sagt. 

Vi vil i fællesrådet fortsat presse på, for at 

få mere hjælp ved kommunen til de en-

kelte der efter vores opfattelse bliver sor-

teper i denne besparelsesrunde.

f æ l l e s r å d
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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
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Tennisafdelingen i AIA fik fundet 
kræfterne til at komme i gang med en 
sæson mere.

Af Stina Christiansen

ennisafdelingen har konstitueret sig 

i bestyrelsen med Janus Ravn som 

formand. 

- Vi er en stærk bestyrelse på 5 mand, 

en suppleant og en revisor, som møder 

fast op til bestyrelsesmøderne.

Der er de seneste to uger gjort 3 grus-

T

Tennis tager en tur mere

baner klar og sat net op, og der blev holdt 

standerhejsning mandag den 13. maj.

Vi har desuden to frivillige trænere, og 

børnetræningen er allerede begyndt. Der 

har desværre været en mindre medlems-

flugt grundet den sene opstart, men for-

eningen er stærk, og bestyrelsen har mod 

på fremtiden. Tennis i AIA fortsætter sik-

kert også efter sæsonen, siger Janus Ravn. 

Mandag og torsdag klokken 16.30-17.30 

er der træning for alle børn under 12 og 

klokken 17.30-18.30 for børn over 12. 

VIDSTE DU, 
AT DER LIGGER 

EN TENNIS KLUB 
I TRANBJERG?
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    Murermester

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

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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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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Fame opsættes af dygtige ildsjæle på 
Vilhelmsbog festspil.

om med til Vilhelmsborg Festspil 

når vi opfører musicalen FAME, 

som spiller fra 30. Juli til 17. august 2019. 

Vi skal tilbage til 1980’erne i New York, 

hvor benvarmere, neonfarver og kreppet 

hår var højeste mode. 

I FAME følger vi en gruppe unge ele-

ver igennem 3 år, som går på den presti-

gefyldte ”New York High School of Per-

forming Arts” for at dygtiggøre sig til den 

barske kunstneriske verden. Her er det et 

must, at have rundsave på albuerne for at 

komme frem og blive kendt. Derfor kom-

mer nogle af de unge præsenteret for bar-

ske realiteter på deres hårde vej mod be-

rømmelse. Det er en fortælling fyldt med 

ambitioner, ung kærlighed og følelsen af 

at alt handler om ”liv og død” – hvilket 

det bogstaveligt talt gør i FAME.

K

Fame på Vilhelmsborg

Skuespillerholdet for årets forestilling 

er sat og de begyndte at øve i marts må-

ned. Holdet består af dygtige og ambitiøse 

amatørskuespillere, hvor flere af dem al-

lerede er godt på vej mod en professionel 

karriere inden for scenekunst. 

Holdet består bl.a. af nogle professio-

nelle sangere og dansere. Én af dem er 

Jesper Møller Hermansen, som skal spille 

Tyrone Jackson, i FAME. Tyrone er i fore-

stillingen, ligesom Jesper, en dygtig dan-

ser. Jesper har nemlig lige stået på scenen 

som danser i operaen ”Tidens og visdom-

Jesper Møller Hermansen,  
spiller Tyrone Jackson, i FAME.



| 45

fe s t s p i l

mens triumf” som spillede på Det Konge-

lige Teaters gamle scene. 

Vil du opleve Jesper og de andre dygti-

ge skuespillere i FAME så køb din billetter 

på www.vbf.dk 

Vil du være med?
Vilhelsmborg Festspil er en stor fond, og 

vi vil gerne have fl ere med i fællesskabet. 

Selvom vi har meget fokus på tallent-

udvikling af unge der har lyst til at give 

skuespillet en chance, så har vi også mage 

andre grupper du kan blive en del af, og 

hvis du vil være med bag eller foran sce-

nen kan du stadig nå det! 

Der er mange forskellige grupper, 

som alle er vigtige for at vi kan levere et 

godt produkt og en god oplevelse, for de 

mange publikummer som kommer til 

Vilhemlsborg. 

Backstage har vi vores bygge-, sy-, og 

sminke-gruppe. I alle tre grupper får man 

mulighed for, at udfolde sig kreativt enten 

ved at sy kostumer, brygge en scene og 

scenografi  op fra bunden, eller være med 

til at skabe skuespillernes udtryk gennem 

hår og makeup. 

Man behøver ikke at have prøvet det 

før, da det også kan være en læringspro-

ces, hvor man kan se sit færdige produkt 

blive brugt i en fl ot forestilling, men det 

er klart et plus at have erfaring. Foran 

scenen kan man være en af de første til at 

byde publikum velkommen i vores boder 

eller som programsælger. Disse grupper 

er de første og sidste til at se publikum og 

er derfor en meget vigtig brik i, at de får 

en god oplevelse på pladsen. 

Synes du det lyder sjovt, Så kontakt os 

på mailen: sekretariat@vbf.dk og fi nd ud 

af, hvordan du kan blive en del af vores 

fantastiske fællesskab!
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Tranbjerg Lokalhistoriske Samling be-
søgte i april 2019 Grethe Gylling i hu-
set i Tranbjerg, og det blev til en snak 
om et langt livs mange gøremål for en 
usædvanlig kvinde, der stadig er i fuld 
vigør.    

Af Harald Kvist – Tranbjerg Lokalhistoriske 

Samling

rethe Gylling blev født i 1939 i Aar-

hus. Efter den første barndom flyt-

tede hun til Højbjerg, hvor faderen havde 

arbejde indenfor Haveselskabet. I Høj-

bjerg blev den unge Grethe medlem hos 

De grønne pigespejdere. Korpset bliver 

faktisk netop i år hundrede år. Men det 

er en helt anden historie. Højbjerg afde-

lingen af spejderkorpset rummede også 

medlemmer fra Holme og Tranbjerg. Den 

blev efterhånden så stor, at der måtte ske 

en opsplitning. Det blev så til en ny afde-

ling af korpset, som kom til at hedde 2. 

Skåde Trop. 

Den gruppe blev Grethe Gylling leder 

af, hvilket adskillige år senere var med-

virkende årsag til, at hun valgte Tranbjerg 

som bopælsadresse. Det vender vi tilbage 

til.

Uddannelsen
Grethe var bogligt dygtig. Havde nemt 

ved og var glad for skolegangen, og kunne 

hjælpe sin søster med regneopgaverne. 

Blandt andet derfor var hun også derfor 

ret tidligt klar over, i hvilken retning hun 

Grethe Gylling  
- Tovholderen fra Tranbjerg

Grethe Gylling

gerne ville uddanne sig. Det skulle være 

noget med at undervise andre, tænkte 

hun. I første omgang kredsede hun om-

kring lærergerningen. Grundskolen blev 

gennemført på Læssøesgades Skole i Aar-

hus, og gymnasieuddannelsen tog hun 

på Aarhus Katedralskole, den nysproglige 

linje. Hun havde nemlig den opfattelse, 

at man altid kunne lære sig de sprog, 

man havde brug for, mens matematik-

ken var det vigtige. Derfor bestod hun 

studentereksamen med tillægseksamen i 

matematik.

Hun ville så søge ind på seminarieud-

dannelsen. Det viste sig dog umuligt for 

hende at komme ind på den rigtige linje, 

da hun var for ung til det. Så tog hun en 

G
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rask beslutning: Pause fra bøgerne og et 

års arbejde ”i huset”, som det dengang 

hed.

Ny plan
Under dette job fik hun ny inspiration. 

Fandt ud af, at det kunne være spæn-

dende at blive sygeplejerske. Hun kom på 

Børkop Sygepleje- og Højskole, hvor hun 

også havde succes med skolestoffet.

Senere blev hun elev på Aarhus Amts-

sygehus, og her traf hun sin endelige be-

slutning om, at det hele skulle ende med, 

at hun blev sygeplejelærer, eller som det 

hed dengang: instruktionssygeplejer-

ske. Hun sørgede for at komme rundt i 

alle afkroge af sygeplejerskeuddannelsen. 

Marselisborg Hospital. Bispebjerg Ho-

spital. Senere drog hun i 1965 til Schweiz 

som uddannet sygeplejerske, og efter dette 

var hun i to år afdelingssygeplejerske for 

Dansk Røde Kors i Congo. Hjemme igen 

blev hun såkaldt natassistent på Amtssy-

gehuset her i Aarhus.

Sygeplejelærer
Planen om at blive underviser skulle nu 

føres ud i livet. Så Grethe Gylling søgte 

og fik optagelse på sygeplejerskehøjskolen 

ved Aarhus Universitet for at blive syge-

plejelærer. Uddannelsen var færdiggjort 

i 1970, hvorefter hun de næste 33 år var 

fast ansat sygeplejelærer på Sygeplejesko-

len i Aarhus frem til 2003, hvor hun lod 

sig pensionere i en alder af 64 år.

Tranbjerg
Så vender vi, som lovet, tilbage til Tran-

bjerg. Allerede i 1971 havde hun købt sit 

første lille rækkehus i Egevænget. Men 

hun fandt ret hurtigt ud af, at der var for 

lidt plads til at røre sig på. Så i 1976 købte 

hun sig et nyt og større hus et andet sted 

i Tranbjerg, hvor hun stadig bor og trives 

godt.

Faderens oprindelige tilknytning til 

Haveselskabet har måske betydet, at også 

Grethe Gylling har såkaldt grønne fingre. 

I 15 år var hun i sin fritid praktisk rejsele-

der for Haveselskabet, og stadig i dag har 

hun stor produktion i sin have af mange 

forskellige former for grøntsager og forar-

bejdning af samme.

Kirke og sogn
Grethe Gylling har altid haft passion for 

det kirkelige liv og arbejde. Så fra 1973 fik 

hun sæde i det lokale menighedsråd. Der 

skete ikke ret meget, mente hun og andre. 

Så de tog initiativ til det, der kom til at 

hedde Tranbjerg Kirkes Aftenhøjskole. En 

samling af møder med forskellige fore-

dragsholdere og optrædende kunstnere. 

Hun sad uafbrudt i rådet i 35 år, hvoraf 

hun var rådets formand de sidste 9 år. 

Hun følte, det gik godt i menighedsrådet 

og besluttede så at træde ud.

Efter 6 år trådte hun igen ind i menig-

hedsrådet. Hun sidder der stadig, og har 

det rart med det. Så når vi i dette år, 2019, 

kommer til første søndag i Advent, har 

Grethe Gylling i alt tilbragt 40 år med det 

kirkelige arbejde i Tranbjerg.

Tovholderen
Her, mod slutningen af samtalen med 

Grethe Gylling, vender vi så tilbage til 

overskriften: Tovholderen!  Hun er tov-

holder på den såkaldte basargruppe. Ind-

til for nylig drejede det sig om at skaffe 

penge til forældreløse børn i Malawi, re-

publikken i sydøstafrika langs vestsiden 

af Malawisøen. Mange børn har fået det 

bedre. Men der er mangel på rent drikke- >>
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vand i det nordlige Malawi, så basargrup-

pen har skiftet tema. Det er primært rene 

drikkevandsbrønde, der mangler, og en ny 

brønd koster omkring 50.000 kr. Sidste år 

kunne basargruppen præstere et overskud 

på 51.000 kr., så den første brønd, ved 

hjælp af indtægterne fra basar og Shop 

Amok butikken, er købt. Grethe Gylling 

skaffer meget af det, der sælges i basaren. 

Hun bager brunkager og skaffer masser 

af præmier og sponsorater til tombolaen. 

Hjemmelavede asier, marmelade og an-

det, er leveret til arrangementet fra hen-

des hånd. 

Udover basargruppen er Grethe tov-

holder på de gudstjenester, der holdes for 

beboerne på lokalcenter Tranbjerg, lige-

som hun er tovholder på salmesang for 

de demente på lokalcentret. Så arbejdsløs 

pensionist er hun på ingen måde!

Fritiden
Som tidligere nævnt fl yttede Grethe Gyl-

ling i 1976 i et større hus. Det gav bedre 

mulighed for at rumme de mange gæster, 

venner og bekendte, som ofte besøger 

hende. Det gav også bedre mulighed for 

at producere i drivhus og have - og til at 

bage. Alt sammen noget som såvel basar-

gruppen som hendes naboer holder me-

get af. 

Men tiden går også med at vedlige-

holde kontakten til sine venner. Det være 

sig den årlig forårstur til de gamle venner 

i Schweitz. Eller der kommer en veninde 

fra Congo-årene. Hun er stadig senior-

medlem i personaleforeningen for syge-

plejelærere. Nu om dage hedder instituti-

onen VIA. Derudover besøger mange ven-

ner og bekendte hende jævnligt i huset, 

som er indrettet med minder fra årene, 

både indenlands og udenlands. Når hun 

færdes ude omkring, møder hun også ofte 

mange af sine gamle sygeplejeelever. De 

husker hende og vil gerne udveksle erfa-

ringer med hende. Hun kan ikke længere 

huske alles navne fra dengang. Men hun 

kender ansigterne.

Og så mestrer hun stadig de fremmede 

sprog; engelsk, tysk og fransk. Så hun fø-

ler sig på en række områder privilegeret.

Og så kører Grethe Gylling stadig bil.

”Jeg er så heldig stillet, at jeg har kun-

net bruge al min tid, akkurat som jeg selv 

vil. Og det er en stor glæde”, slutter hun.

LÆGEVAGTENS 
TELEFONNUMMER

7011 3131

Brug for hjælp til regneark?
Fast pris på kr. 149,-
Det kan være du vil lave et budget, et
skema, en tabelopstilling, udregninger 
til privatøkonomi, skole eller arbejde. 
Ring på tlf. 228 228 81
eller mail til palles@outlook.com
Med venlig hilsen
Palle Bjørn Rosenkilde
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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.FFFFRRRRISSSSOOORRVVEEEEEESSSSSSSTTTTTTT..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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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

Så sænkede stilheden sig atter 

på kirkegården efter en  vel udført 

omlægning i det tidlige forår. 

Og hvert forår i maj måned  

bliver man stadig lige betaget af 

de flotte blomstrende træer.

”
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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

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

Datoen er: 27. juni

Derefter holder vi sommerpause.

Søndag 23. juni
10.00 Højmesse v. Anja Stokholm

Onsdag 26. juni
14.00 Gudstjeneste på lokalcentret 

v. Mia Knudsen

Søndag 30 juni
10.00 Højmesse v. Mia Knudsen

Søndag 7. juli
10.00 Højmesse v. David Kessel

Onsdag 10. juli
10.30 Gudstjeneste på Århus 

Friplejehjem v. David Kessel

Søndag 14. juli
10.00 Højmesse v. David Kessel

Søndag 21. juli
10.00 Højmesse v. Mia Knudsen

Søndag 28. juli
10.00 Højmesse v. Mia Knudsen

Onsdag 31. juli
14.00 Gudstjeneste på lokalcentret 

v. Mia Knudsen

Søndag 4. august
10.00 Højmesse v. Anja Stokholm

Søndag 11. august
10.00 Højmesse v. Anja Stokholm

Til de kommende
konfirmander

Alle 7.-klasses elever i Tranbjerg er vel-
komne i kirken efter sommerferien til 
konfirmandundervisning. 

I kan allerede nu tilmelde jer konfir-
mandforberedelsen på kirkens hjem-
meside.

Alle kommende konfirmander samt 
deres forældre indbydes desuden til 
orienteringsmøde i Sognegården tirsdag 
den 25. juni kl. 16.15.

Ved orienteringsmødet får I lejlighed til 
at møde os præster og kirkens ansatte. 
Vi vil fortælle om konfirmationsforbe-
redelsen, og I får lejlighed til at stille 
spørgsmål.

Vi glæder os til samarbejdet frem til 
konfirmationerne næste forår.

Præsterne ved Tranbjerg Kirke
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PRÆSTENS RUBRIK

Af Mia Knudsen

 Han kan sandelig mere end sit  
  Fadervor,” sådan siger man om 

mennesker, som på den ene eller an-
den måde skiller sig ud ved at være 
bramfri, om sig, frække eller fremme i 
skoene.
Fadervor lægger også navn til, når man 
i irritation siger til hinanden: ”Du kom-
mer med i min aftenbøn … Under ”fri 
os fra det onde”.”

Fadervor er på mange måder bøn-
nens svar på en schweitzerkniv – en all 
round bøn, som kan hjælpe os ud af og 
igennem enhver situation. En bøn, som 
for de fleste af os er så velkendt, at vi 
kan fremsige den – selvom vi står i en 
situation, der ryster os.
Fadervor viser os, hvem Gud er, hvor-
dan Gud er i forhold til os og ikke 
mindst, hvordan vi er stillede i livet i 
forhold til Gud.
Fadervor oprindelser er ligetil: Det er en 
bøn, som tillægges Jesus selv. I Lukas-
evangeliet er det gengivet, at disciplene 
spørger Jesus, hvordan de skal bede 

og, at han svarer dem med Fadervor! 

Fadervor er derfor – med over 2000 år 
på bagen – slidstærkt og bruges stadig 
af høj og lav – i taknemmelighed og i 
ængstelse. Ja, selv erklærede ateister 
kan finde på at folde deres hænder for 
at bede et fadervor – det viste i hvert 
fald en undersøgelse fra Rigshospitalet 
i 2005-06. Forskeren Nadja Ausker kon-
kluderede i hvert fald:  ”Man kan tilsy-
neladende være overbevist ateist og 
bede ved særlige lejligheder uden at 
opfatte det som problematisk eller in-
konsistent. Religion er – for i hvert fald 
de ikke-religiøse, jeg har talt med – et 
rum, man kan gå ind i og ud ad igen, 
uden at det ændrer, hvem man er, og 
hvad man tror på.”

Som præst forbløffes man gang på 
gang: Når man står ved døbefonten 
med en stor flok af dåbsgæster og hø-
rer, at bønnen er kendt af såvel de voks-
ne faddere som af de små nysgerrige, 
der knapt kan se over døbefontens 
kant, når lillesøster eller fætter skal 
døbes. Når glemsomme og fjerne øjne 
på lokalcenter pludselig fokuserer og 
læberne mumler med på de velkendte 
ord, som selv ikke hjernens forfald har 
udraderet.
Og, at det netop er Fadervor der er en 

Kan du dit Fadervor? 

”
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Nicolai
Tjenesten

SC
T

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

70 120 110
•  Sct. Nicolai Tjenestens medarbejdere 

har tavshedspligt
• Der føres ikke journaler eller kartoteker
• Alle kan henvende sig
•  Sct. Nicolai Tjenesten er et tilbud fra 

Folkekirken

sådan konstant i ens liv – det kan man 
kun være taknemmelig for.

Så, ja – måske kan du mere end dit  
Fadervor – men kan du kun det – så 
skal du heller ikke frygte. – Det er alt 
 rigeligt!

Aldrig ræd for mørkets magt,
stjernerne vil lyse!
Med et Fadervor i pagt
skal du aldrig gyse!

BASARGRUPPEN
Basargruppen mødes den 2. og 4. ons-
dag i måneden kl. 14–16 i Sognegår-
dens kælder til og med den 26. juni. 
Derefter holder vi sommerferie og mø-
des igen den 14. august kl. 14 i salen, og 
jeg vil sørge for kage til kaffen. 
I november 2018 kunne jeg sende 
51.065 kr. fra Shop Amok og basaren til 
Folkekirkens Nødhjælp. Pengene går til 
det nordlige Malawi, hvor de mangler 
rent drikkevand. Da en brønd koster 
ca. 50.000 kr., har vi klaret den første 
brønd, så vi fortsætter dette projekt. 
Nye deltagere er velkomne.

Grethe Gylling

Shop-Amok
Genbrugs børnetøj 0-12 år

 

 

Seniorpigerne
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ONSDAGSFORUM 
havde igen i år en skøn udflugt. Der var 59 personer med på  turen, og i år gik den 
til HEART, hvor vi så kunstudstilling med William Skotte  Olsen. Vi fik en dejlig fro-
kostplatte i museets smukke omgivelser. 
Efter frokost gik turen videre til Møltrup Optagelseshjem, hvor vi fik rundvisning 
og hørte en masse om det fantastiske diakoniske arbejde, de laver for hjemløse 
mænd. Der bor ca. 120 mænd på optagelseshjemmet, og det var en stor oplevelse 
at få lov at gå rundt på den gamle herregård og høre om deres dagligdag på stedet. 
Alt i alt var det en god og oplysende dag, hvor vejret endda var med os. 

Næste års udflugt er allerede planlagt, så sæt kryds i kalenderen: den 6. maj 2020 
skal vi på Koldinghus.
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FYRAFTENSSANG 
FRA HØJSKOLE-

SANGBOGEN 
 

Torsdage 17.00-17.45 
20. juni  

 
FOR HELE FAMILIEN! 

KOM OG SYNG MED, NÅR VI MARKERER 
HØJSKOLESANGBOGENS 125 ÅRS JUBILÆUM 

MED FYRAFTENSSANG I SOGNEGÅRDEN. 
SANGENE VÆLGER VI PÅ DAGEN. 

DEN 15. JUNI ER DET 800 ÅR SIDEN, AT 
DANNEBROG FALDT NED FRA HIMMELEN. PETER 

SØRENSEN FRA TRANBJERG VIL  FORTÆLLE 
LIDT OM HISTORIEN OM VORES FLAG, INDEN VI 

SYNGER (FÆDRELANDS-)SANGE FRA 
HØJSKOLESANGBOGEN 

Medvirkende Branko Dordjevic (klaver), Gitte Ranfelt Laugesen (sang) 

Der vil være mulighed for at købe øl og vand. 
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Forårskoncert

Tak til de mange, der deltog i forårskon-
certen den 15. maj i Sognegården. 
Der var god stemning, masser af sang 
og musik leveret af kirke- og kultur-
medarbejder Gitte Ranfelt Laugesen, 
kirkesanger Søren Holm Bidstrup og 
organist Branko Djordjevic. 
Der var numre af Liza Minelly, Louis 
Armstrong, Frank Sinatra og mange 
flere, og der blev også plads til et par 
fællessange. 
Tak til de mere end 70, der mødte op og 
sang med.

Kirkekaffe i våbenhuset
Menighedsrådet har besluttet at ud-
vide tilbuddet om kirkekaffe, så der nu 
også serveres kaffe efter højmessen i 
våbenhuset i skolernes ferie, dog ikke 
i helligdagene. 
Vi er så heldige, at kirketjenerne laver 
kaffen til os, så vi skal bare tage imod 
og nyde den.
Det er vores håb, at I tager godt imod 
tiltaget, og tager kaffen som en anled-
ning til at tale med andre og evt. byde 
en ny på en kop kaffe. Kaffen kan jo 
også tages med udenfor, når vejret til-
lader.
Erfaring fra andre kirker, som serverer 
kaffe i våbenhuset, viser, at flere nye 
har lyst til at få en kop ståkaffe og få en 
snak med andre kirkegængere, præster 
og øvrige personale, bl. a. har nogle 
dåbsgæster været glade for denne mu-
lighed.
Fremover vil der naturligvis stadig være 
kirkekaffe i Sognegården, som der ple-

jer.  Dog vil der ca. 1-2 gange om måne-
den være kirkekaffe i våbenhuset.
Vi danskere elsker at få en lille kop kaf-
fe, der giver anledning til et godt sam-
vær og samtale om kirke, prædiken, 
vejr, politik og andre vedkommende 
emner.
Folkekirken har lanceret et begreb 
 NÆSTEKAFFE.

Citat:
”NÆSTEKAFFE er en mulighed for sog-
net til at åbne op for nye samtaler. Til at 
invitere indenfor, og gøre opmærksom 
på, at Folkekirken kan være et uformelt 
fællesskab, men også et fællesskab 
med dybde, hvor man ikke skal præ-
stere for at være med.”

Når vi har fået tilstrækkelig med erfa-
ring med kirkekaffen i våbenhuset, vil 
menighedsrådet tage stilling til, hvor-
dan det skal være i fremtiden.

På menighedsrådets vegne
Ane Marie Taszarek
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