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Tre frivillige med hver deres hjertebarn - natur, håndbold og 

løb. Fælles for dem er deres utrættelige energi og de mange 

timer, de bruger for at gøre andre glade. Nu kan du bestemme, 

hvem der skal være årets frivillige i Tranbjerg og dermed vinde 

prisen på 5000 kroner. 

Brug stemmesedlen her i bladet og afl ever den i stemmeboksen 

i Center Syd.

FRIVILLIGPRIS
T R A N B J E R Ǵ 19

Lisbeth Grønning Eva GedsøHenriette Laursen

De tre fi nalister er fundet

KLIP

Stemmeseddel
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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 12. september,  
udgivelsesdatoen er den 9. oktober. 
Tryk: LaserTryk
Oplag: 4.600

Ansvarshavende • Henning Sørensen

Vi siger tak
Sidste år næsten ved denne tid skrev jeg, at jeg var glad – stolt over 

at vi med succes havde stiftet Frivilligpris. I år er jeg lige så stolt, 

fordi vi med dette års pris har fået flere indstillinger. Det tager jeg 

og resten af redaktionen som et tegn på, at initiativet er rigtigt. I år 

har vi justeret lidt i processen. Dels for at gøre den mere retfærdigt, 

og dels for at gøre det lettere at lave indstillinger og afstemning. I 

dette nummer er vi nået til afstemningen, som du kan læse mere 

om inde i bladet.

Vi var nervøse for, om vi havde tømt Tranbjerg for frivillige, og 

om der ikke ville komme flere indstillinger. Men det gjorde der, og 

hver gang en ny tikkede ind, tænkte vi, at vi sad med en klar vin-

der. Men heldigvis er det ikke redaktionen på Tranbjerg Tidende, 

der bestemmer, hvem der skal gå videre til finalen. Det er nemlig 

en gruppe af forskellige frivillige her i byen – fra AIA, Fællesrådet, 

menighedsrådet, Lokalcenteret og så en enkelt fra bladet. 

Og igen heldigvis er det jer kære læsere, der skal bestemme, hvem 

der skal vinde.

I år fik vi næsten røde kinder, da én af indstillingerne gik på én af 

os selv. Vi blev ufatteligt glade for at se, at der er folk i byen, der 

mener, at vi gør en forskel. Men vi har lavet reglerne til prisen så 

snedigt, at vi ikke selv kan komme i betragtning. Så vi takker for 

indstillingen og de pæne ord, for det betyder virkelig noget at vide, 

at det frivillige arbejde, man laver, gør en forskel. Og det er netop 

det, vi gerne vil med prisen – vise dem der utrætteligt uge efter uge 

gør en indsats, som kommer andre til gavn og glæde og sige dem 

tak for at gøre en forskel. 

Så selvom du måske ikke færdes i håndboldhallen, løbeklub-

ben eller endda i naturen, så brug alligevel lige et par minutter på 

at læse om kandidaterne, udfylde stemmesedlen og lægge den i 

stemmekassen. 
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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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REVISIONSFIRMAET 

JOHN SCHANTZ 
REGISTRERET REVISIONSAKTIESELSKAB 
 

                        Vi skaber værdi 

 

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

August: Karin Kikkenborg Nielsen udstiller fo-

tos fra Tranbjerg Sø

September: Klaus Dreyer udstiller fotos fra 

Grønland

Oktober: Udstillingen ”Mennesker i Tranbjerg 

1900-2000” ved Tranbjerg Lokalhistoriske 

Samling

Babymassage

Onsdag d. 11. september kommer Stefanie 

Vinther og lærer dig at give din baby massa-

ge. Stefanie er uddannet pædagog og ”tryk og 

glad”-babymassageinstruktør. Denne dag vil 

hun gennemgå den klassiske helkropsmassage, 

samt zoneterapi og akupressur. Arrangementet 

foregår kl. 10.30-11.30 og er gratis, men kræ-

ver tilmelding. Medbring tisseunderlag og to-

tre stofbleer. For 3-9 mdr.

Læs mere, samt tilmeld dig på www.aakb.dk/

tranbjerg. 

Kunst og krea i september

Fire mandage i september sætter vi fokus på 

forskellige kunstnere når vi skal være kreative 

med pap, collager, maling og ostevoks. Tema-

erne kommer til at være Picassos paphoveder, 

Dalis drømme, Mal som Monet og Munchs 

mareridt. Du behøver ikke kende til kunstner-

ne i forvejen, vi skal nok få lavet nogle spæn-

dende kunstværker alligevel.

Hver mandag fra d. 9-30. september kl. 14-17. 

Fra seks år.

Mød rådmanden

Få en snak i øjenhøjde med din rådmand. 

Onsdag d. 18. september kl. 13-14 kan du få 

en snak om fritidsliv, idræt, kultur, viden, op-

levelser og meget mere.

Du skal ikke bestille tid eller tilmelde dig i for-

vejen - blot lægge vejen forbi biblioteket, hvor 

rådmanden kan træffes.

Ingen plastikposer

Som en del af genbrugstanken og med ud-

gangspunkt i FN’s 17 verdensmål er der ikke 

længere plastikposer på biblioteket, så hvis du 

låner mere end du kan have under armen, så 

skal du altså nu selv have en pose eller et net 

med.



6 |

- den klarer vi!

Hasselager Auto ApS
Elmegårdsvej 11 
Tlf. 86 28 83 08

Service · Autoglas service · Skader ·  

Tilsluttet Centralforeningen  
af autoreparatører i Danmark

v/Jens-Ole Jensen

Damvænget 30

8310 Tranbjerg J. 

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

TURISTKØRSEL . HANDICAPKØRSEL . SKOLEKØRSEL . GRUPPEREJSER
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På grund af forskudt udgivelsesdato og tre personers ansættelsestidspunkt, kan vi først 

nu her i bladet byde velkommen til:

Viceområdechef Anne Juul Sørensen

Forstander på Plejehjemmet Marie Ovesen

Frivilligkonsulent Camilla Wæver Steskow.

Velkommen alle tre.

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.

s e n i o r i n fo

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

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

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

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

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

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

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

07. aug.  Brugerrådsmøde kl. 10 – 12

08. aug.  Tur til Silkeborg

15. aug.   Indskrivning til Aktiviteter 

kl. 11 – 13

03. sept.  Festuge arrangement i Tranbjerg

04. sept.  Brugerrådsmøde kl. 10 - 12

05. sept.  Festuge arrangement i Tranbjerg

12. sept.  ’Rigtige Mænd’ kl. 13

20. sept.  ’Hattedamer’ 

17. okt.  ’Rigtige Mænd’ kl. 13

25. okt.  ’Hattedamer’

12. nov.   Vaccination kl. 8.30 – 13.00   

OBS!  NY

14. nov.   ’Rigtige Mænd’ kl. 13

05. dec.   Vaccination kl. 12.30 – 14.30   

OBS!  NY

Vigtige tidspunkter fra brugerrådet
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Selvom sommerferien synger på sid-
ste vers, så bringer vi de gode råd fra 
Tryg i Aarhus.

Af Tryg i Aarhus, Østjyllands Politi og  

Aarhus Kommune

Bekymrer du dig for indbrud i din ferie?
Sommertid er ferietid, og ferietid er høj-

sæson for indbrudstyve. Hele 63% af dan-

skerne bekymrer sig for at blive udsat for 

indbrud i en sommerferie, viser en mega-

fon-undersøgelse fra 2017. Og selvom an-

tallet af indbrud er dalet de seneste år, er 

det stadig én af de største kriminalitetsty-

per i Danmark. 

De mest udsatte boliger for indbrud er 

enfamiliehuse. Her begås cirka 80 procent 

af alle indbrud i Danmark. I et enfami-

liehus er det nemt for tyven at spotte, om 

der er liv i huset. Forbliver skraldespan-

den tom? Postkassen fyldt? Lysene sluk-

ket? Desuden kan tyven gennem husets 

vinduer finde ud af, om der er interes-

sante værdigenstande, og tyven kan nemt 

tjekke, hvor godt sikret huset er.  

Flere indbrud i Danmark end i nabolandene
En sammenligning med Danmarks na-

bolande viser, at danske hjem er særligt 

udsatte for indbrud. I forhold til indbyg-

gertallet er der 3,5 gange flere indbrud i 

Danmark end i Sverige og 6,5 gange flere 

indbrud i Danmark end i Norge. 

Heldigvis er der gode råd til, hvordan 

du fortsat sikrer et dalene antal indbrud i 

Danmark.  

• Aktiv nabohjælp: er særligt effektiv, 

når man er på ferie. Det bakkes op af un-

Højsæson for indbrudstyve
dersøgelser, der viser, at en systematiseret 

nabohjælp kan forhindre hvert femte af 

alle indbrud i et nabolag. Tyve bryder sig 

nemlig ikke om, at naboer holder øje med 

hinandens huse, og at der er fremmede på 

vejen, for så risikerer de at blive opdaget. 

• Skalsikring: Risikoen for indbrud er 

markant lavere, hvis man har sikret sig 

hus. Via botrygt.dk kan du bestille et gra-

tis indbrudstjek, hvor en lokal låsesmed 

kommer ud til dig og tjekker blandt andet 

husets vinduer, døre og låse. 

Alt det, og meget mere, kan du læse 

om på tryghed.aarhus.dk, og dermed kan 

du selv, med nogle få handlinger, mindske 

risikoen for indbrud.   

Nedbring indbrud i Tranbjergs område
I 2018 var 57 ud af 4129 husstande i 

Tranbjergs Fællesråds område udsat for 

indbrud. Det svarer til 1,38 for hver 100. 

husstand. Antallet af indbrud i private 

hjem i Aarhus Kommune er faldet med 

30,5% fra 2014-2018 og du kan være med 

til at fortsætte nedbringelsen af indbrud 

for både Aarhus Kommune, men også for 

dit nærområde. Dette kan du bl.a. gøre 

ved at tilmelde dig - og være aktiv bru-

ger af Nabohjælp sammen med resten af 

de 1007 allerede aktive husstande i 8310 

Tranbjerg.

På Botrygt.dk kan du læse mere om 

aktiv nabohjælp, gratis indbrudstjek og 

anden nyttig information.

Tryg i Aarhus er en fælles tryghedsstrategi for 
Aarhus Kommune og Østjyllands Politi.  
Læs mere om samarbejdet på: tryghed.aarhus.dk 
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 TRANBJERG FÆLLESRÅD

1007 UD AF 
3855 HUSSTANDE I 
8310 TRANBJERG J ER TILMELDT 
NABOHJÆLP

20% 
LÆG AFFALD I 
SKRALDESPANDEN

VÆR GENERELT 
OPMÆRKSOM 
PÅ HUSET

GÅ EN RUNDE 
OM HUSET

PARKER DIN 
BIL ELLER CYKEL 
FORAN HUSET

GODE RÅD & FAKTA OM NABOHJÆLP

– af alle indbrud 
kan forebygges 
med Nabohjælp

6 GODE RÅD TIL AT PASSE PÅ DIT HJEM

Værdigenstande
Skjul værdifulde genstande. Mange tyve 

spotter værdigenstande gennem vinduer, så 
Ipads, smykker og andre værdigenstande bør 

ikke kunne ses udefra.

Gode låse 
Sørg for gode låse på hoved-, bag- og 

havedøre. Vejen ud af huset er lige så vigtig 
som vejen ind i huset.

Adgang
Gør det svært for tyven. Stærke vindueskarme 
og låse på vinduer kan i nogle tilfælde afholde 
tyve, da de ikke er interesserede i, at det tager 

for lang tid at komme ind.

Gemmesteder 
Gem værdigenstande i rum som badeværelser, 
bryggers, loft og køkken, som tyve typisk ikke er 

så interesserede i.

Synlighed og belysning
Gør din bolig synlig og skab god belysning. 

Undgå høje hække, træer og stakit, så tyven har 
sværere ved at komme uset ind i boligen.

fx ved ferier, hussalg eller nye designmøbler 
i hjemmet.

57 af 4129 private husstande i Tranbjerg Fællesråd
 var ramt af indbrud sidste år.

DET SVARER TIL 1,38 FOR HVER 100. HUSSTAND ANTAL ANMELDTE INDBRUD PR.100 HUSSTANDE I TRANBJERG FÆLLESRÅD 

Antal indbrud

ANTAL ANMELDTE INDBRUD PR. 100 HUSSTANDE

TRANBJERG
FÆLLESRÅD

Gennemsnitligt antal anmeldte indbrud i privat beboelse i Aarhus Kommune  2014-2018*

(  SOMMERFERIE )

( MØRK ÅRSTID )

( VINTERFERIE )

Antal indbrud

INDBRUD I AARHUS KOMMUNE

*Pr. 1. januar 2018 blev reglerne for registrering af indbrud ændret. Dét, der tidligere blev registreret som tyveri, fx via en ulåst dør i boligen, registreres nu også som indbrud.

30,5% 
fra 2014 til 2018 i Aarhus Kommune
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 Omfugning af murværk  Skorsten
 Pudsning og vandskuring
 Klinker og flisearbejde
 Tilbygning, ombygning og renovering 
 Badeværelser  Diverse reparationer

Står I og mangler en murer til en af de
overstående opgaver, så ring  40 95 54 42
og få et uforpligtende tilbud.

Kåre Henneberg Laursen
Skovgårdsvænget 530 · 8310 Tranbjerg
www.tranbjerg-murerservice.dk

aps

www.oestergaards-dyrehospital.dk
Døgnvagt

Dyrlæge
Finn

Østergaard

Dyrlæge
Kari-Anne
Bjørnkjær-

Nielsen

Dyrlæge
Ulrik Oudrup 

Bech

Dyrlæge
Susanne Rau

Dyrlæge
Anette Valeur

Axelsen

Dyrlæge
Peter Weis

Dyrlæge
Gitte Stenholt

Living Frisør
 & Hudpleje Dame & Herre
  86 29 43 00

Tranbjerg Hovedgade 68 · 8310 Tranbjerg
mandag lukket
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GRØNLØKKE AFTENSKOLE  

TRANBJERG J
Den 38. sæson i din lokale aftenskole!

Vil du gå til yoga, bevægelse og afspænding, qigong, glasfusing, eller  

noget NYT italiensk, tegning for begyndere eller lær kunstforståelse?

Se Grønløkke Aftenskoles kursusprogram for sæson 2019/2020 på

 www.groenloekkeaftenskole.dk 

i såvel Tranbjerg som Mårslet.

Her findes oplysninger om tilmelding, holdinformation og betaling. 

Vel mødt og tag din nabo med!

GRØNLØKKE AFTENSKOLE – TRANBJERG J

v/ Henny Margrethe Bauning

Tlf.: 2170 3169

LÆS MERE OM ARRANGEMENTERNE PÅ SKOLENS HJEMMESIDE 
WWW.TESTRUP.DK

21.08.19 HØJSKOLESANG MED DE MINDSTE 21.08.19 JENS ANDERSEN 28.08.19 FORFATTERAFTEN 03.09.19 GUSTAF LJUNGGREEN & EMIL DE WAAL

26.09.19 ANDERS HAAHR RASMUSSEN18.09.19 LEA KORSGAARD 09.10.19 GIRLS IN AIRPORTS 23.10.19 RASMUS EJRNÆS

30.10.19 AMRAT HUSSAIN BROTHERS 05.11.19 PETER ØVIG 13.11.19 SIGNE WENNEBERG 20.11.19 SANGAFTEN
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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



Idræt - Motion - Samvær - Idræt - Motion - Samvær - Idræt - Motion - Samvær - Idræt - Motion - Samvær

AIA-TRANBJERG er et stort aktiv for hele Tranbjerg med mere end  
2.200 medlemmer i de forskellige afdelinger.

Vi har et ønske om forsat at udvikle AIA-TRANBJERG i forhold til både nuvæ-
rende medlemmer, kommende medlemmer, skole og andre institutioner til 
glæde for alle i Tranbjerg.

Vi søger derfor frivillige, som i fællesskab vil stå for den overordnede ledelse 
af idrætsforeningen, og som sammen med formændene for afdelingerne 
udgør hovedbestyrelsen.

Vi holder åbent hovedbestyrelsesmøde i klubhuset onsdag den 14. august  
kl. 19.00, hvor du er velkommen til at komme forbi for høre mere om hoved-
bestyrelsens opgaver og muligheder.

Hvad søger vi? Vi søger 3 til 4 personer, som bor i Tranbjerg og som har 
interesse for:
• Vores idrætsforening
• At styrke og udvikle foreningen
• At skabe gode relationer
•  At styrke samarbejde på tværs af afdelingerne

Hvad skal  
formandskabet 
have ansvaret 
for?

Formandskabet får ansvaret for samarbejdet mellem  
afdelingerne, med skolen og de andre institutioner i 
Tranbjerg samt med Aarhus Kommune.
Der ud over er der mulighed for at udvikle nye aktivite-
ter og skabe nye rammer, som kan udvikle idrætsfor-
eningen.

Hvad skal afde-
lingerne gøre? 

Formændene for alle afdelinger vil på bedste vis hjælpe 
formandskabet med opgaverne.
Der ud over har formændene for de forskellige afdelin-
ger ansvar for, at der altid bliver bakket op om for-
mandskabets aktiviteter.

Kontakt: Hvis du gerne vil hjælpe vores idrætsforening, så er du 
meget velkommen til at kontakte fungerende formand 
Benny Larsen på bennylarsen@oncable.dk eller skrive 
eller ringe til en af formændene for en af afdelingerne 
fodbold, håndbold, gymnastik, løb, badminton, tennis 
eller svømning.

Idrætsforeningen AIA-TRANBJERG søger  
et formandskab bestående af 3 til 4 personer
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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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S temmeseddel til afstemningen brin-

ges i Tranbjerg Tidende. Kun stem-

mesedler udarbejdet af Tranbjerg Tidende 

må benyttes. Kopierede stemmesedler bli-

ver betragtet som ugyldige. Ekstra stem-

mesedler (blade) kan fås ved henvendelse 

på Tranbjerg Bibliotek.

På stemmesedlen afkrydses den (ene) 

fi nalist, man ønsker at stemme på. 

Stemmesedlen lægges i stemmeurnen, 

som er placeret på torvet i Center Syd. 

Udvælgelsen af fi nalister til Frivillig-
pris´19, blev en sværere opgave end 
sidste år.

ed fristens udløb var der kommet 9 

indstillinger, der alle var velbegrun-

dede og som umiddelbart virkede lige 

kvalifi cerede. Det gav selvsagt udvalget, 

som bestod af repræsentanter for AIA, 

Menighedsrådet, Fællesrådet, Lokalcen-

teret og Tranbjerg Tidende en større ud-

fordring end sidste år, da de 3 fi nalister til 

årets afstemning skulle fi ndes.

Ved nærmere gennemlæsning var der 

dog forhold, som til sidst gav 3 rigtig go-

de fi nalister.

Hver af de 3 fi nalister bliver præsente-

ret ganske kort i bladet, sådan du har et 

V

Sådan stemmer du til Frivilligpris’19
Denne stemmeurne er den eneste i 2019.

Kun personer fra Tranbjerg-området 

må stemme.

Skriv navn og telefonnummer på den, 

der afgiver stemmen, og blandt alle af-

givne stemmer trækkes der lod om et 

gavekort.

Hver person kan kun stemme en gang 

ved hver konkurrence. 

bedre fundament for at stemme på den 

rigtige vinder af Frivilligpris’19.

Afstemningen i år er åben fra 7. august 

til 6. september, og husk at du kun må 

bruge stemmesedler, der har været bragt 

i Tranbjerg Tidende. Skulle du alligevel 

mangle en stemmeseddel, så kan du hente 

en (et blad) på biblioteket.

Umiddelbart herefter vil vinderen få 

overrakt præmien og resultatet bliver of-

fentliggjort i Tranbjerg Tidende, der ud-

kommer 9. oktober.

Blandt alle, der stemmer, trækkes der 

lod om et gavekort på 500 kr. til Kvickly.

Tak til udvalget for at gå ind i dette 

arbejde med en positiv holdning. Der har 

hele tiden været en god tone og seriøsitet 

omkring projektet.

Finalisterne til årets frivilligpris

FRIVILLIGPRIS
T R A N B J E R Ǵ 19
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For Eva Gedsø giver hendes frivil-
lighed en masse tilbage både i form 
af personlig udvikling, glæde og et 
enormt vigtigt fællesskab.

Af Stina Christiansen

Eva Gedsø er indstillet for sit enor-

me arbejde i Tranbjerg Løber med 

styrketræningsholdet, som initiativtager 

til Aktive familier i det fri og generelt som 

en lokal ildsjæl. 

For 55- årige Eva Gedsø begyndte det 

frivillige arbejde så småt, da hendes døt-

res håndboldhold i AIA stod uden træner. 

Eva trådte til og tog tjansen. Senere op-

levede Eva gang på gang, at det ikke altid 

lykkedes hende at sidde på sine hænder, 

når der skulle vælges nogen til bestyrelsen 

i andelsforeningen, i den danseforening 

hun var medlem af og i idrætsforeningen 

på arbejdet ved AffaldVarme Aarhus.

Tranbjerg Løber 
Eva Gedsø begyndte at løbe i Tranbjerg 

Løber i 2014, da hun skulle træne op til et 

halvmarathon. 

 - Jeg tænkte, at jeg bare ville være med 

Eva Gedsø 
– frivillig i Tranbjerg Løber

Præsentation af  

i løbeklubben en gang i mellem, og at jeg 

i hvert fald på ingen måde ville involvere 

mig, siger Eva med et smørret smil. 

 - Så jeg var bare medlem og løb med 

i et års tid. Men så ødelagde jeg mit ene 

knæ fuldstændigt ved at spille håndbold. 

Da jeg skulle i gang med genoptræningen 

efter 6-8 ugers ro, løb jeg en lille smule 

og skulle styrke knæet. Jeg fandt en træ-

ningsmakker i klubben, der også døjede 

med en skade, og vi trænede sammen. Vi 

skrev i Tranbjerg Løbers Facebookgruppe, 

at hvis der var andre, der ville være med, 

så var de velkomne, og på den måde be-

gyndte det, vi i dag kalder Team BS. 

Og hvad BS står for, er der ingen, der 

ved. Gode bud er ”Bedre Styrke”, ”Bare 

Styrke”, ”Det Brede spor” eller noget med 

inspiration fra B.S. Christiansen.

I begyndelsen løb de skadede løbere 

fra Tranbjerg Løbers mødested ved AIA 

og over til redskaberne ved Laurbærvæn-

get. Men da der kom nogle med, som 

ikke kunne løbe, blev træningen i skole-

gården på Grønløkke Allé. Og nu er der 

Team BS-træning hver tirsdag og torsdag, 

når løbeklubben også mødes. Der har 

Frivilligheden giver fællesskab



| 17

f r i v i l l i g ’ 1 9

kun været en enkelt aflysning – da der var 

snestorm. Så mente Eva alligevel ikke, at 

det var en god idé at rulle måtterne ud og 

ligge i planke. 

Aktive familier i det fri
Til et kursus i foreningsudvikling i foråret 

i 2018 kom Eva Gedsø på idéen ”Aktive 

familier i det fri”. 

 - Jeg kom til at sige det højt i klubben, 

og så var der nogle, der greb den, og ja – 

så sidder man jo i saksen, griner Eva. 

Hun fik andre med på idéen, så der nu 

er 6-8 mennesker til at drive konceptet. 

Så den første lørdag i hver måned er 

Eva at finde på området ved AIA, hvor 

hun laver løbelege og styrketræning for 

alle i Tranbjerg store som små, der har 

lyst til at bevæge sig og få et smil på læ-

ben samtidig helt gratis. 

Op til den første træning, som fandt 

sted i april 2019, var Eva dybt involveret i 

at søge fonde til træningsredskaber, være 

på kursus og lave træningsplaner. 

 - Det er meget forskelligt, hvor mange 

der kommer. Vejret er en meget afgørende 

faktor, siger Eva. Men hun er sikker på, at 

flere familier i byen nok skal få øjnene op 

for konceptet og støtte op om det. 

Heppekoret
En anden af Evas gerninger, som løbe-

klubben nyder godt af, udspringer også 

af knæskaden. Da hun var skadet, kunne 

hun jo ikke løbe halvmaraton selv. Så hun 

fik sin søster til at køre sig ned til Fil-

tenborg Plads, som var det tætteste, hun 

kunne komme på løbet, når hun nu ikke 

kunne gå ret godt. 

Hun pyntede en stol med balloner og 

flag, og så sad hun her og heppede på lø-

berne, når de passerede Filtenborg Plads 

efter først 14 kilometer og efter en tur 

omkring Stadion på 17 kilometer. 

Området er nu kendt om TL-zonen, 

og der har efterhånden samlet sig en ret 

stor flok rødklædte Tranbjerg Løbere, der 

hepper deres klubkammerater videre mod 

målet på de 21 kilometer. 

Giver meget igen
Men Eva har ikke fortrudt alle de ting 

hun har sat i gang eller er involveret i.

 - Det udvikler mig rigtig meget at stå 

foran andre på denne måde, og det her er 

fedt, fordi alle kan være med. Fællesskabet 

er meget vigtigt for mig.

Jeg kan godt se mig selv senere, når jeg 

ikke længere arbejder, være den, der kom-

mer på Lokalcenteret og laver aktiviteter 

for de ældre, cykler en tur med dem el-

ler noget og lokker dem med til Tranbjerg 

Løbet på gåruten. Det er jeg ikke i tvivl 

om, at jeg vil. Lige nu har jeg bare ikke 

tiden. 

Men fællesskabet og den glæde og tak-

nemmelighed, jeg bliver mødt med, gør 

mig høj, og jeg får jo også selv noget ud 

af det. 

Jeg vil ønske, at nogen vil gøre det 

samme for mig med at være frivillig og 

sætte ting i gang, når jeg bliver gammel. 

Og hvis hun skulle give et godt råd til 

én, der overvejer at blive frivillig er rådet: 

 - Gør det! Du får lige så meget tilbage, 

som du giver. 

FRIVILLIGPRIS
T R A N B J E R Ǵ 19
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Henriette Laursen er træner i AIA 
håndbold og den, der får hele sæso-
nen til at hænge sammen. 

Af Stina Christiansen

Henriette Laursen er blevet indstil-

let for den kæmpe indsats, hun gør i 

AIA Håndbold.

52-årige Henriette Laursen er mor til 

tre drenge på nu 19, 23 og 25 år. De to 

yngste har spillet håndbold, og da den 

yngste spillede MiniMix, og Henriette 

som mor sad i hallen og kiggede på, blev 

hun spurgt, om hun kunne hjælpe med at 

træne – og så blev hun hængende. 

 - Jeg begyndte med at have mine to 

egne. Men når man når en vis alder, er 

det ikke så sjovt at have sin mor som træ-

ner. Så jeg gik over til at træne piger i 

2013, og i år har jeg haft U18-piger og se-

niorhold, fortæller Henriette Laursen. 

Missionen og kabalen
Nu er det hendes mission at få ungdoms-

spillerne til at blive hængende, så de kan 

rykke op og blive seniorer. Det kan nem-

lig være svært at fastholde de unge, når de 

Henriette Laursen  
– frivillig i AIA Håndbold

Præsentation af  

både skal passe studier, fritidsjob og et liv 

ved siden af. 

 - Men nu har vi formået at have både 

et U18-pige- og et U18-drenge-hold i år, 

som rykker op til senior. Det har vi ikke 

haft i mange år i AIA, siger hun.

Det er blandt andet lykkes ved at kun-

ne låne spillere fra de yngre hold og gen-

nem et samarbejde med Lyseng, hvor 

nogle af deres spillere er kommet til AIA. 

Henriette har taget flere kasketter på i 

AIA. Udover at være træner på 1-2 hold 

hver sæson, sidder hun i Ungdomsud-

valget, hvor hun blandt andet rekrutterer 

trænere, arrangerer påsketur og afslut-

ningsfest og endelig sidder hun med den 

kæmpe kabale, det er at få trænings- og 

haltider til at gå op i en højere enhed, 

hvor ingen kan træne tidligt på dagen og 

ingen vil træne sent. 

Frivillig familie
Henriette Laursen har aldrig talt, hvor 

mange timer der egentlig går med frivil-

ligt arbejde i AIA håndbold ved siden af 

fuldtidsjobbet som IT-specialist hos IBM. 

 - Hvis jeg har to hold, så træner de 

Henriette og håndbolden
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hver to gange om ugen, og så er der kam-

pe. Nej, det har jeg aldrig regnet på. Det 

er nok en del, siger hun med et smil. 

Hendes to ældste drenge er flyttet 

hjemmefra, men vender hjem til Tran-

bjerg i sommerferien for at være trænere 

på fodboldskolen. Den ældste har været 

træner i AIA’s fodboldafdeling ligesom 

Henriettes mand. 

 - Jeg synes, at det er sjovt. Jeg har spil-

let i rigtig mange år selv – også på højt 

niveau, så det har fyldt meget i mit liv. 

Min far var også fodboldtræner, så jeg er 

vokset op med det at lave frivilligt arbej-

de. Jeg bliver glad af at gøre et eller andet 

og ved at være en del af et fællesskab. 

Nogle sæsoner er der meget at lave, 

men de sidste par år er der kommet nye 

forældre til i bestyrelsen, som hjælper, så 

der er knap så meget at lave. 

Det, der driver mig, er interessen for 

håndboldspillet og det at lære nogen at 

spille. Og så er kontakten til de unge og 

børnene guld værd. Jeg får et meget nært 

bånd til nogle af dem. Jeg synes, at det er 

sjovt, når jeg går forbi legepladsen og så 

hører jeg en lille pige sige: ”Der går min 

traaaner”, griner Henriette. 

For hende giver det frivillige arbejde i 

AIA Tranbjerg en helt masse glæde. 

 - På en måde er det min hobby. Jeg er 

glad for håndbold og kan på denne måde 

være det sammen med andre. Det giver 

noget igen at se nogen være blevet gode 

spillere. Vi vil jo også gerne vinde. 

Og så ser hun det som en stor gevinst 

for Tranbjerg, at vi har forskellige tilbud 

til de unge her i byen.

 - Når vi bor i en lille by så tæt på Aar-

hus, så er det vigtigt, at vi har noget at 

tilbyde herude. Det må også være rart for 

forældrene, at deres børn kan cykle til 

noget, og at vi kan samle byen om noget 

– om det så er svømning, fodbold, hånd-

bold eller andet, siger Henriette Laursen. 

FRIVILLIGPRIS
T R A N B J E R Ǵ 19
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80-årige Lisbeth Grønning har i om-
kring 20 år gået Tranbjerg tyndt med 
sine poser og tang og samlet affald 
op i naturen. Og hun har ingen planer 
om at stoppe.  

Af Stina Christiansen

Lisbeth Grønning er blevet indstil-

let for sin kæmpe indsats med at 

holde naturen i Tranbjerg ren og fri for 

efterladenskaber. 

I 1967 tog Lisbeth Grønning og hendes 

nu afdøde mand første spadestik til deres 

hus på Kirkevænget – som de første på 

hele Kirkevænget. Hurtigt blev mosen ved 

Tingskov Allé og hele området til steder, 

hvor Lisbeth elskede at komme og gå med 

sin hund Ping. Hver dag travede de lange 

ture, og da Ping døde, fortsatte Lisbeth 

turene, fordi hun var blevet helt afhængig 

af dem. 

 - Jeg begyndte at tage en pose med og 

samle det affald op, som jeg mødte på tu-

ren. Jeg går forskellige ruter i 5 kvarter til 

1 ½ time. Nogle gange stiller jeg bilen ved 

Skovgårdsvænget og går ud til Genbrugs-

Lisbeth Grønning   
– indstillet for sin kæmpe indsats med at holde naturen 
i Tranbjerg ren og fri for efterladenskaber.

Præsentation af  

stationen for at samle alt det op, som 

folk har tabt på vej derud. Det er utro-

ligt, at folk ikke kan finde ud af at binde 

deres affald ordentligt fast, siger Lisbeth 

Grønning. 

Skraldet bliver afleveret på  
Genbrugsstationen
 - Jeg finder både dunke med indhold, 

metal, dåser, flasker, plastic og papir, for-

klarer Lisbeth, der enten afleverer sine 

fund på Genbrugsstationen eller fylder af-

faldsspandene rundt omkring i byen. 

 - Vi har jo fået så mange fine skralde-

spande i byen – de rigtige med låg.  

Går så længe jeg kan
Måske er du stødt på Lisbeth, når hun går 

langs gader, veje og stier i sin gule vest 

fra Danmarks Naturfredningsforening, 

sin tang og sine poser. Sit posesystem har 

hun udviklet med årene, så hun let kan få 

det opsamlede affald i posen. Hun bruger 

et stykke plastic fra en grill, som hun rul-

ler til et rør og sætter ned i to poser, så 

de bliver holdt åbne og er lette at komme 

tingene i. 

 - Jeg har det godt med min morgen-

Lisbeth tager skraldet for Tranbjerg
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tur – at jeg bare kan gå i mine egne tan-

ker. Hvis jeg ikke går og samler op, går jeg 

bare og får for mange andre gode idéer. 

Så er det bedre at holde øje med grøften, 

siger Lisbeth med et smil. 

Hun går ikke hver dag – men er ude 

flere gange om ugen. 

 - Det er alt efter, hvad jeg skal. Jeg går, 

når jeg har tid. Vejret er ingen hindring. 

Jeg bliver ved, så længe jeg kan gå - og 

kan holde balancen. Jeg farer og fister 

rundt. Jeg er ikke ret god til at sidde stille.

Dans og have
Balancen er der dog ingen problemer 

med endnu. Det beviser Lisbeth hver 

uge i vinterhalvåret, når hun danser på 

lokalcenteret. 

Hun passer også stadig selv sin store 

have på Kirkevænget, der hver sommer er 

fyldt med flotte blomster og et velplejet 

grøntsagsbed. 

Derudover passer hun også haven for 

en besøgsveninde på 97 år, som hun har 

lært at kende gennem dans. 

Lisbeth passer også sin yoga og har 

indtil for nylig været en del af projektet 

Home-Start, hvor hun hjalp familier med 

små børn, der havde en presset hverdag. 

Det kunne være alt fra praktisk hjælp i 

hjemmet til at hente børnene fra insti-

tutionen og have dem hjemme hos sig et 

par timer. 

Tidligere har hun også været frivillig 

hos Røde Kors på Oddervej i fire år. 

Landmandsdatter og dagplejemor
Det med børn har altid ligget Lisbeth nær. 

Udover at være mor til to drenge – nu 

voksne mænd på 56 og 58 år, så har hun 

også været dagplejemor i en årrække, ind-

til hun blev regnskabsuddannet. Hendes 

mand blev selvstændig i 1979 og startede 

en træhandel Grønning Hårdt Træ A/S, 

som hun med tiden blev en stor del af. 

Lisbeth har en stor interesse for natu-

ren og har brugt ufatteligt mange timer i 

Tranbjergs natur. Hun har blandt andet 

været med i en gruppe kaldet Naturpa-

truljen, som Aarhus Kommune startede 

i Tranbjerg i 2003, der skulle finde ud af, 

hvilke blomster der var rundt omkring i 

Tranbjerg. 

 - Jeg valgte selvfølgelig mosen sam-

men med 5 andre, men da havde myndig-

hederne allerede oversvømmet den oprin-

delige mose.

Min far var landmand, og jeg har al-

tid været meget interesseret i naturen. Jeg 

forstår simpelthen ikke, at folk kan smide 

en dåse ud ad vinduet på bilen, så den 

ryger ind på en mark og bliver skåret op 

af landbrugsmaskinerne, så dyrene kan 

komme til skade på dem, siger Lisbeth 

Grønning med en hovedrysten. 

FRIVILLIGPRIS
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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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STEMMESEDDEL

KLIP

Eva Gedsø 

Lisbeth Grønning 

Henriette Laursen 

Kandidaterne er opstillet i vilkårlig rækkefølge.

Ønsker du at deltage i afstemningen, skal du skrive dit navn og telefonnummer herunder, 
så deltager du samtidig i lodtrækningen om et gavekort på 500 kr. til Kvickly, Tranbjerg.

Navn:   ________________________________________________________________________________ 

Telefon:   ______________________________________________________________________________

NB: Oplysningerne benyttes udelukkende i forbindelse med lodtrækningen,  
og vil blive destrueret, når vinderen har modtaget præmien.
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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

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

Sæt til salg i Aug. & Sep. 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
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Tranbjerg Løbet
Den 6. udgave af Tranbjerg Løbet var 
en sand løbefest i godt vejr og mas-
ser af glade løbere – både børn og 
voksne. 

Af Stina Christiansen

æsten 100 børn stod klar ved start-

portalen klokken 18, parate til at 

løbe 2,5 eller 5 kilometer. Nogle løb alene, 

og andre var så heldige, at mor, far eller 

en bedsteforælder tog turen og oplevelsen 

sammen med dem. 

Efter løbet var der medaljer til alle bør-

nene, en sandwich, vand og en gavepose 

fra Aarhus Mæglerne. 

Vælg selv distance
Klokken 19 var det de voksnes tur. Start-

skuddet lød, og så løb omkring 300 løbere 

afsted mod tunnelen ved Østerby Allé, til 

N

banen og tilbage igen. Det var de færreste, 

der stoppede, da de kom tilbage i mål ef-

ter 2,5 kilometer. I stedet forsatte de over 

mod Grønløkke-området og tog endnu 

en sløjfe på 2,5 kilometer. Og havde de 

endnu mere i sig, når de kom tilbage, tog 

de en runde mere. 

Til Tranbjerg Løbet vælger man nem-

lig selv på dagen, hvor langt man har lyst 

til at løbe. 

Flere af deltagerne i løbet havde delta-

get i Tranbjerg Løbers løbeskole og prøve-

de for første gang kræfter med et løb med 

startnummer på maven og tidtagning, og 

mange slog deres egen rekord og løb læn-

gere, end de nogensinde havde gjort før.

Walk
Som noget nyt var der en gåtur til Tran-

bjerg Løbet i år. Det havde en lille fl ok 

sat sig for at gøre og gik afsted ti minut-
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ter efter, at løberne var sendt afsted. De 

nød det gode vejr og de mange heppere i 

målområdet.

Til næste år ligger Tranbjerg Løbet den 

26. maj – så sæt kryds i kalenderen alle-

rede nu.

Fotos: Bjarne Jørgensen.
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ÅBNINGSTIDER
Mandag 9-18 | Tirsdag 9-18 | Onsdag 9-18 | Torsdag LUKKET | Fredag 9-18 | Lørdag 8-13

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

ONLINE-BOOKING PÅWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW.FFFFRRRRIISSSSOOORRVVEEEEEESSSSSSTTTTTTT..DDDDDDKKKK

ID ELEMENTS 
RESCUESPRAY 911

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

M

ed forbehold for udsolgte varer
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Tidspunkt: Onsdag den 2. oktober 2019 fra kl. 19-21

Sted: Pyramidesalen, Lokalcenter Tranbjerg, Torvevænget 1

Kom til en aften med muntre viser

”Visens skib” kommer til Tranbjerg med 4 besætningsmedlemmer. De vil spille og synge gamle danske viser som 
med garanti får smilene frem. Arrangementet er for alle i Tranbjerg uanset om man er medlem af AIA-Tranbjerg 
Gymnastik. Kunne du tænke dig at være med, så kan du tilmelde dig og en eller flere ledsagere (mand, kone, 
kæreste, nabo, ven, veninde eller lignende) på:

Hjemmesiden: aiatranbjerg-gymnastik.dk/Arrangementer

eller Mobilepay (56101)

Pris: 50 kr. pr. deltager (inkl. en kop kaffe og et stykke kage)

Tilmelding senest den 5. september 2019.

Kvitteringen for tilmeldingen gælder som adgangsbillet til arrangementet.

Vi glæder os til at se en masse Tranbjerg borgere til en hyggelig og munter aften.
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KLAR TIL AT 
SÆLGE ELLER 
BARE NYSGERRIG?

BESTIL ET GRATIS VÆRDITJEK AF DIN BOLIG

70 70 79 61

Morten Eriksen
Indehaver

Jonas Bojsen
Ejendomsmægler

Henrik Nielsen
Salg & vurdering

Vi støtter lokalsporten i Tranbjerg:
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Der bliver ekstra meget liv med akti-
viteter, boder og underholdning, når 
det årlige Børnenes eget Kræmmer-
marked holdes 17. august. 

Af Henning Sørensen

elve loppemarkedet og salget fra bo-

derne begynder klokken 10 og va-

rer til klokken 14. Alle børn er velkomne 

til at stille op med en bod. Der kræves 

ingen forhåndstilmelding, og det er gra-

tis. Traditionen tro er der præmier til de 

mest fantasifulde og kreative boder med 

præmier på henholdsvis 400, 300 og 200 

kroner. De uddeles klokken 14.00 af Tran-

bjerg Tidende. 

Har du ansøgt om en voksenbod, vil 

du, hvis pladsen tillader det, få tilsendt 

en adgangsbillet, som du skal vise, før du 

kan stille din bod op. Der er et begræn-

set antal voksenboder, da ordningen er et 

forsøg. Ansøgningsfrist er 10. august.

Teater og skattejagt
Udover børnenes boder er der aktiviteter 

med spejderne. Kl. 11.00. kan du se tea-

tergruppen Tante Andante, der vil lave 

teater for børnene. Det er Tranbjerg Kir-

ke, der står for dette arrangement. 

Har du mere tid, har biblioteket en 

bod, hvor de arrangerer en naturskat-

tejagt, hvor man kan dyste familie mod 

familie, eller børn mod voksne i at fi nde 

specifi kke ting i naturen og tage billede 

af det.

Derudover kan I male på muleposer 

samt porcelænsmaling. 

Til porcelænsmalings-delen skal bib-

Børnenes eget kræmmermarked
lioteket bruge folks afl agte (helst hvide) 

krus, tallerkner, platter og så videre. Har 

du noget, du vil bidrage med, kan du af-

levere porcelænet på biblioteket. De stiller 

nogle kasser op, det kan afl everes i.

Bliver du sulten eller tørstig, kan du 

købe lidt at spise og drikke. Tranbjerg Ti-

dende opstiller et mindre telt, hvor du er 

velkommen til at kigge indenfor og få en 

snak med redaktionen. Har du et forslag 

til en kommende artikel, så hører vi den 

også gerne. 

Praktisk info omkring boder
Opstillingen af boderne kan først be-

gynde klokken 9.00, og repræsentanter 

fra Tranbjerg Tidende viser, hvor du må 

stille din bod op. Ligesom de foregående 

år må der kun stilles boder op på selve 

parkeringspladsen, hvor vi samler alle ak-

tiviteter. Der vil altså ikke være boder lige 

op ad Center Syd eller ved indgangen til 

REMA1000. 

Da Kvickly med stor sandsynlighed er 

i gang med ombygningen og transforma-

tionen til SuperBrugsen, er kapaciteten 

på parkeringspladsen begrænset, og der-

for skal vi bede om at biler, der har rela-

tion til boderne, parkeres længst væk mod 

skolen og gerne helt inde på skolen.

Det er efter aftale med parkeringsplad-

sens ejere, at vi er kommet frem til denne 

løsning, som tilgodeser alle parter. Vi hå-

ber, I på den måde vil være med til, at 

vi alle kan være der – kunder såvel som 

kræmmere.

KRÆMMER
MARKED
KRÆMMER
MARKED

NYENYE
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GYMNASTIKAFDELINGENGYMNASTIKAFDELINGEN

Sæsonplan 2019/2020

Tranbjergskolen, Grønløkke Allé

Mandag: Holdnavn Instruktør
16.30-17.25: Spring/leg 4-5 år Trine
17.30-18.55: Spring Let øvet Sofie og Marie Louise
19.00-19.55: Herremotion Noomi

Tirsdag:
16.00-16.55: Spring/leg 4-5 år Sara og Rikke
17.00-18.25: Drengespring fra 6 år Steven og Søren
18.30-19.55: AIA-Springerne Anne, Mathias,

Steven og Tina
Onsdag:
16.30-17.50: Begynderspring – hold 1 Henriette m.fl.
17.55-19.10: Begynderspring – hold 2 Henriette og Charlotte
19.00-19.55: Step Charlotte

Torsdag:
17.00-18.25: Spring Aspiranterne Anne, Emma og Malene
18.30-19.55: AIA-Springerne Anne, Mathias,

Steven og Tina
Lørdag (lige):
09.00-09.55: Forældre/barn 1½-3 år Mathilde
10.00-10.55: Forældre/barn 3-5 år Mathilde

Lørdag (ulige):
09.00-09.55: Forældre/barn 1½-3 år Henriette
10.00-10.55: Forældre/barn 3-5 år Henriette

Søndag:
09.00-09.55: Forældre/barn 1½-4 år Mathilde

Tranbjergskolen, Kirketorvet

Mandag: Holdnavn Instruktør
17.00-17.55: Body Toning Metine
18.00-18.55: Linedance Annette
19.00-19.55: Hit Fit Dance (voksne) Vivi og Ditte

Tirsdag:
16.30-17.25: Kom i Form Hanne
17.45-18.55: Motionsgymnastik for kvinder Karen

Onsdag:
17.45-18.40: Hit Fit Kids (9-14 år) Vivi og Ditte
19.00-19.55: Hit Fit Dance (voksne) Vivi og Ditte

Torsdag:
16.00-17.10: 50+ m/k Birgitte
17.15-17.55: MGP Dans og leg (4-6 år) Katharina
18.00-18.55: Dance kids (6-9 år) Katharina
19.00-19.55: Body Workout Noomi
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Introduktion af vores nye hold

MGP Dans og leg
Sjov og ballade, rytme og dans? Så er det MGP dans og leg du skal gå til. MGP dans og leg er et danse hold 
med et tvist. Vi vil give børnene en varieret time mellem simple danse og rytme trin og en masse lege. 
Holdet er et førskolehold for børn fra 4-6 år.
Instruktør: Katharina Kull

Body Toning
På Body Toning vil der være fokus på at træne hele kroppen balanceret. Der er gentagelser svarende til 
den høje ende af muskelmasseøgning (hypertrofi) /lave ende af udholdenhed. Løbende vil der være 
øvelser, der tager udgangspunkt i træning med egen kropsvægt, herunder powerøvelser. Det vil være 
muligt for alle at være med, da der er forskellige niveauer i øvelserne. Timen starter med en opvarmning 
og slutter med udstræk. Fokus er på progression og god energi samt korrekt teknik. Holdet er for unge og 
voksne fra 14 år og opefter.
Instruktør: Metine BoberTønnersen

Body Workout
På Body Workout vil der være fokus på at træne forskellige kropsdele. Vi træner en kropsdel pr. 
træningsgang. Du vil blive udfordret og prøve øvelser af ved hjælp af din egen kropsvægt. Tempoet vil 
være højt og humøret i top. Med tiden vil du opbygge små muskelgrupper, som du måske ikke anede, du 
havde. Det er meningen, at du skal mærke, at du yder en god indsats. Vi vil starte med opvarmning, 
derefter vil vi gå i gang med holdtræningen og slutte af med let udstræk. Holdet er for unge og voksne fra 
16 år og opefter.
Instruktør: Noomi Bedsted

Kom i Form
Holdet er for alle m/k, der med styrketræning og konditionstræning vil være med til at bygge kroppens 
muskler op i løbet af vinteren. Vi vil med mange gode øvelser, krydret med sjov og hygge, gå igennem alle 
kroppens muskler, således at vi efter hver time går glade og ”brugte” hjem. Timen starter med lidt 
opvarmning og resten af tiden vil vi arbejde med de mange fitness-redskaber, der er til rådighed. Kom og 
vær med og lad os få det sjovt, samtidig med at vi arbejder hårdt og målrettet. Kom i form er for 
aldersgruppen 45 – 65 år.
Instruktør: Hanne Homann

Tilmelding starter d. 18 August

GYMNASTIKAFDELINGEN
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Tømrermester
Hans Jensen

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

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

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

Afslibning 
& behandling 
af trægulve

Skal gulvet holde, så ring til Polle.

86 29 46 85
60 800 807

ADVOKAT TOLSTRUP
8629 5400

www.advokatkirstentolstrup.dk

Tranbjerg
Køreskole

Kristian Wagtmann
Tlf: 23 485 438

E-mail: kristian@wagtmann.dk

www.wagtmann.dk

Wagtmann
Malermester

K
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Aarhus Friplejehjems Venner er en for-
ening, som er dannet med det mål at 
være en støtte for beboere og ansatte 
på Aarhus Friplejehjem. 

Af Ann-Lisbeth Frandsen - Aarhus Fripleje-

hjems Venner

oreningen støtter også de frivil-

lige og deres aktiviteter og indsam-

ler midler til formål, der kan bidrage 

til at lette og forskønne tilværelsen for 

beboerne.

Foreningen blev startet i foråret 2017, 

og den første store opgave var at indsamle 

midler til en bus til plejehjemmets bebo-

ere. Det mål er nu nået, og den næste mi-

lepæl er at skaffe økonomi til indkøb af 2 

elcykler med lad således, at beboerne med 

en frivillig som pilot får mulighed for en 

tur ud i vores dejlige natur i Tranbjerg. 

En ny cykel koster ca. 40.000 kr., så der 

er et stykke vej, inden målet nås. Vi søger 

forskellige fonde om en donation, men er 

der lokale, som synes de vil støtte den go-

de sag, kan der indbetales et beløb – stort 

eller lille til Aarhus Friplejehjems Venner 

på konto 7250 1591076.

Har du lyst til at blive frivillig ved Aar-

hus Friplejehjem, skal du kontakte: 

Tanya på tlf. 7629 6600, eller på mail 

tain@diakon.dk. 

Vi vil tage godt imod dig i kredsen af 

frivillige og fi nde lige den aktivitet, du har 

lyst til at deltage i. 

Aarhus Friplejehjems Venner
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Den nye frivilligkoordinator i Aarhus 
Syd elsker at sætte ting i gang, møde 
mennesker, skabe relationer og sætte 
gang i en helt masse.

Af Stina Christiansen

31-årige Camilla Wæver Steskow til-

trådte stillingen som frivilligkoordi-

nator i Aarhus Syd den 1. maj. Det vil sige, 

at hun blandt andet har kontor på Lokal-

centeret i Tranbjerg. Men hun har også en 

pind i Viby, Solbjerg, Kolt-Hasselager, Be-

der og Malling. 

Alle steder er det hendes opgave at få 

skabt netværk eller få ting op at stå. 

 - Jeg skal understøtte alle de frivillige 

på lokalcentrene og i lokalområderne i 

Aarhus Syd, forklarer Camilla.

Hun kommer med et stort kendskab til 

kommunen, ved hvordan man skaber dia-

log på tværs og ved helt generelt en helt 

 

Camilla brænder for gode relationer
masse om frivillighed. 

- Jeg skaber de gode muligheder på 

tværs for det, som andre gerne vil skabe. 

Jeg prøver at have rigtig store ører, når jeg 

er ude for at høre, hvad der er af ønsker. 

Hvis nogen ønsker et fællesskab, hvad kan 

jeg så gøre. Jeg ser mig selv som en net-

værkssmed, forklarer Camilla med et smil.

Sætte sig selv i spil
Og det med frivillighed er på ingen måde 

et ukendt land for Camilla Wæver Ste-

skow. Mens hun tog en kandidat indenfor 

virksomhedsøkonomi, var hun selv meget 

aktiv som frivillig i en forening for ud-

vekslingsstudenter. Her kiggede hun me-

get på, hvordan man rekrutterer frivillige, 

skaber en god forening og samarbejder 

med frivillige. Derudover har hun forsket 

i frivillighed.

 - Jeg lavede meget frivilligt arbejde på 

mit studie. Det giver én lov til at sætte sig 

Camilla Wæver Steskow, er den nye 
frivilligkoordinator i Aarhus Syd.
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selv i spil og prøve kræfter med noget, 

som man synes, at man er god til. Man 

vokser som frivillig, fordi man kan sætte 

alt muligt i værk. Man bliver klogere på 

sig selv, siger hun.

Da hun var færdig med at læse på Fyn, 

fik hun en nyoprettet stilling som frivil-

ligkonsulent i Norddjurs Kommune, hvor 

hun var i fire år. Og nu efter barslen med 

sin lille søn, er hun så rykket videre til 

Aarhus Syd og tættere på hjemmet og fa-

milien i Viby. 

Udover at have læst virksomhedsøko-

nomi har hun en masse andre ting med i 

rygsækken. Hun har også viden indenfor 

projektledelse, samskabelsesprocesser og 

workshop facilitering. 

Skabe relationer
- Hvis man bor i et lokalsamfund, kan 

det være svært at vide, hvad der er af mu-

ligheder. Måske vil man gerne skabe et 

netværk eller en klub. Måske kender jeg 

andre eller kan hjælpe med at annoncere 

eller få fat i andre. Jeg kender støttemu-

lighederne og kan hjælpe med at binde de 

indledende bånd. 

Jeg er iderig og vil rigtig gerne sætte 

en masse ting i gang. Jeg bliver så let re-

vet med. Jeg er meget optaget af at møde 

andre og hjælpe dem på vej. Jeg vil ikke 

sidde på et kontor hele dagen. Jeg vil ud 

og skabe relationer. Det er det, der er fedt 

i mit job, slutter Camilla. 

FRIVILLIGPRIS
T R A N B J E R Ǵ 19

Husk at bruge  
din stemme!

Og deltag i lodtrækningen til et gavekort til Kvickly på 500,- kr.
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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 Ring: 8629 0711
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Tranbjerg Krolf Klub vil gerne være 
med til at udbrede kendskabet til 
krolf, en hyggeligt og moderat fysisk 
krævende aktivitet.

Af Vagn Damgaard

erfor holder klubben ”åbent hus” og 

inviterer alle Tranbjerg-borgere til at 

prøve, om spillet fænger. Det sker søndag 

den 25. august.

Krolf er bygget på kroket, som de fleste 

har prøvet at spille, men i stedet for buer 

og pinde, gælder det her om at få kuglen i 

hul. Herfra slægtsskabet med golf.

Interesserede er velkomne til at møde 

D

En lille bid af Aarhus Festuge  

kommer til Tranbjerg

Vi er så heldige, at Sundhed og Omsorg giver et tilskud til  
nogle Festugearragementer.

Henholdsvis d. 3. og 5. september

Det er musik og spisning i forening på Lokalcenteret.

Der bydes på Senex Brasband, Kelds Kulinariske Kapel og De Splittergale.

Se nærmere oplysninger på Brugerrådets Hjemmeside, tranentranbjerg.dk,  
samt på flyers og opslag.

Brugerrådet

Prøv at spille krolf

op ved Tranbjerg Lokalcenters cafe kl. 10. 

Der gives lidt instruktion, og der udle-

veres kølle og kugle, inden udfordringen 

venter på krolf-banerne ved lokalcentret. 

Her vil medlemmer af klubben også være 

til rådighed med vejledning. 

Krolf er for alle aldre, så tag hele fami-

lien med!
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I arkivets billedsamling er der mange 
portrætbilleder fra omkring år 1900. 
På det tidspunkt var der en del profes-
sionelle fotografer i Aarhus, og mange 
personer og familier fra Tranbjerg tog 
til storbyen for at blive fotograferet. 
Andre tog til Odder, hvor der også var 
uddannede fotografer. Fælles for por-
trætterne er, at de er af høj teknisk og 
fotografisk kvalitet.

Af Lars Kjærsgaard Johansen – Tranbjerg 

Lokalhistoriske Samling

t af disse portrætbilleder forestil-

ler to søstre fra Jegstrup Skovgård, 

Maren og Karoline Sørensen. Den ældste 

søster, Maren (f. 1868) sidder på en stol 

med en opslået bog mellem hænderne, 

mens Karoline (f. 1880) står ved siden af 

hende. Begge søstre er iført meget flotte 

bluser og lange nederdele, og de har brede 

bælter og sorte halsbånd med smykker. 

Billedet er taget af W. Vorbeck, som havde 

et ”Fotografisk Etablissement” i Tårnbyg-

ningen, St. Clemenstorv 10. Det er uda-

teret, men er sandsynligvis fra midten af 

1890´erne, og da Maren fremstår som den 

centrale person, kan billedet være taget 

i anledning af hendes 25 års fødselsdag i 

marts 1893.

Arkivet har tre andre billeder af Karo-

line, men ingen af Maren. Der er heller 

ingen arkivalier, som fortæller om deres 

liv, men gennem kirkebøger og folketæl-

linger kan man få så mange oplysninger 

om dem, at man alligevel kan danne sig et 

indtryk af deres og familiens tilværelse. 

E

Karoline Sørensen

Familien Sørensen
De to søstre blev som nævnt født på Jeg-

strup Skovgård, som var en af de største 

gårde i Tranbjerg sogn. Maren var æld-

ste barn og Karoline yngste af Petrea og 

Ove Sørensen. Mellem Maren og Karoline 

var fire brødre, Søren Ove, Knud, Karl og 

Peter. Deres mor døde allerede i 1882 in-

den Karoline var fyldt to år, og derfor må 

Maren have betydet meget for Karoline i 

hendes opvækst og ungdom. Faren døde 

som 52 årig i 1892, så de seks søskende 

blev forældreløse i en tidlig alder, og de 

tre yngste var endnu ikke konfirmeret. 

Maren og Karoline Sørensen.
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Ifølge folketællingen 1890 boede alle seks 

børn hjemme, og derudover var der ansat 

en karl, en dreng og to tjenestepiger.

Folketællingen 1901 oplyser, at fire af 

de seks søskende boede på gården, som 

de drev i fællesskab. De to ældste søn-

ner Søren Ove og Knud er begge opført 

som gårdejer og husfader, mens Maren og 

Karoline er opført som husbestyrerinde 

og slægtning. Fra nogle oplysninger om 

Jegstrup Skovgård ved vi, at de to brødre 

drev gården sammen fra 1898 til 1904.

I 1906 er det kun Knud og Karoline, 

der bor på gården, som Knud tilsynela-

dende har købt. Karoline er opført som 

rentier, så hun har fået udbetalt sin del af 

arven. Knud var i 1904 blevet gift i Tiset 

Kirke med Marie Thomasen fra Solbjerg, 

og de havde året efter fået deres første 

barn, Ove, som Maren var fadder til. 

Maren var i september 1905 blevet viet 

til gårdejer Søren Peder Andersen i Tran-

bjerg Kirke. Han ejede en gård i Battrup, 

og her boede parret i ca. 25 år. I 1907 fik 

de en søn, Anders Ove Andersen, som 

blev deres eneste barn.

Folketællingen i februar 1911 oplyser, 

at Knud Sørensen ikke opholdt sig på Jeg-

strup Skovgård, da tællingen fandt sted, 

idet han befandt sig på Vejlefjord Sana-

torium. Han havde altså fået tuberkulose, 

der var en udbredt og frygtet sygdom, 

som ca. 5.000 døde af hvert år. Selv om 

Vejlefjord Sanatorium blev betragtet som 

et af de bedste i Danmark, blev Knud ikke 

helbredt, og han døde i 1916 i en alder af 

44 år. På det tidspunkt havde han og Ma-

rie fået fem børn.

Karoline Sørensen i sin forretning.
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Karoline Sørensen
Folketællingen 1911 oplyser også, at Karo-

line var flyttet til Tranbjerg og havde købt 

ejendommen Tranbjerg Hovedgade 43. 

Her havde hun indrettet en Manufaktur- 

og Trikotageforretning, og der eksisterer 

to fotografier af Karoline i forretningen. 

På det ene står hun inde i forretningen 

ved siden af de mange stofruller, og på 

det andet står hun på trappen i døråbnin-

gen, og man kan se udstillingen i vinduet. 

Man kan også se den flotte ejendom med 

murstensudsmykningen over vinduerne. 

Fotografierne er fra ca. 1912.

Karoline var en af de første kvinder, 

der åbnede sin egen forretning i Tran-

bjerg; Erika Hjortshøj var vistnok den 

første, da hun i 1896 overtog bagerfor-

retningen. Imidlertid spandt Karoline ik-

ke guld på forretningen. I folketællingen 

1916 skulle borgerne også oplyse deres 

indkomst og formue, og her kan man se, 

at hun kun havde tjent 634 kr. (i sam-

menligning tjente et postbud 1.200 kr. og 

en malermester 2.000 kr.).  Heldigvis hav-

de hun en formue på 11.400 kr., et meget 

stort beløb i 1916.

Ligesom sine forældre og broderen 

Knud blev Karoline ikke særlig gammel, 

idet hun som sin bror fik tuberkulose. 

Hun døde den 29. marts 1926 på Tu-

berkulosehospitalet i Odder i en alder af 

45 år. Som andre tuberkulosepatienter 

levede hun sandsynligvis med sygdom-

men i nogle år og var gennem flere be-

handlinger for den. Det er muligt, at hun 

er blevet smittet af sin bror, idet det ofte 

forekom, at familiemedlemmer smittede 

hinanden.

Karoline Sørensen foran forretningen i Tranbjerg Hovedgade 43.
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Karoline Sørensens gravsten er blevet 

bevaret som en af de 25 fredede gravsten 

på Tranbjerg kirkegård. Det skyldes den 

særprægede og enkle udformning og den 

flotte udsmykning. Sandsynligvis er en del 

af Karolines formue blevet brugt på hen-

des gravsten.

Tiden efter 1926
Karolines søster Maren flyttede i 1930 

med sin familie fra gården i Battrup til en 

ejendom på Ravnholt Mark. Her boede de 

i ca. 10 år, indtil Maren døde i juli 1940, 

mens hendes mand døde et halvt år efter. 

Deres søn Anders Ove var blevet gift, hav-

de fået to drenge og var gårdejer på Ravn-

holt Mark. Her døde han i 1987.

Karoline blev ikke gift og fik ingen 

børn, men hun havde adskillige nevøer 

og niecer. Blandt dem var Anders Ove 

i Ravnholt og de fem børn på Jegstrup 

Skovgård. Det ældste af dem var Ove Sø-

rensen, som i 1930´erne blev bestyrer på 

gården, som var ejet af moderen Marie. 

Hun solgte den i 1943 til Ove Søren-

sen, som dermed blev fjerde generation 

på gården. Han drev den til ca. 1970 da 

kommunen købte den med henblik på 

at sælge jorden til nybyggeri. Husene på  

Skovgårdsvænget blev bygget efter 1973, 

og de ligger på Jegstrup Skovgårds tidli-

gere marker. Gårdens bygninger blev be-

varet, og de blev i begyndelsen benyttet 

til forskellige formål. I dag bliver de brugt 

af spejderne Tranerne. Efter salget af fø-

degården flyttede Ove Sørensen med sin 

hustru Karen Margrethe til Kirkevænget, 

hvor han døde i 1984.

Karoline Sørensens hus på Tranbjerg 

Hovedgade 43 havde efter hendes død 

forskellige ejere, indtil den i 1938 blev 

indrettet til en slagterforretning. Det var 

den i næsten halvtreds år med tre forskel-

lige ejere. De sidste var Ida og Kjeld Niel-

sen, der i 1983 flyttede forretningen til 

Kridthøj Torv, men de blev boende i hu-

set. I 1990´erne havde frisørforretningen 

Hair STYLE lokaler i huset, men omkring 

år 2000 blev huset ombygget til beboelse, 

og indgangsdøren og forretningsvinduer-

ne blev fjernet. Over de nye vinduer blev 

murstensudsmykningen genetableret, og 

over dem kan man stadigvæk se det store 

lyse felt, hvor der i Karoline Sørensens tid 

stod: Manufaktur & Trikotageforretning.

Karoline Sørensens gravsten fotograferet i 2009 
af Preben Søgaard
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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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Badminton i Tranbjerg

Har du lyst til at spille badminton i Tranbjerg, så 
har du chancen her.

Ungdom
Der er træning hver tirsdag og hver torsdag i Grønløkke 
Hallen for alle mellem 7 og 17 år. 
Vi har hold for begyndere og for øvede. 
Kontakt Lotte Ehrenreich på lotteehrenreich@hotmail.com 
- 2890 2124 eller Thomas Guldbek på thomas@guldbek.dk 
- 6142 3350 for at høre om mulighederne.

Ungsenior
Der er træning hver torsdag i Grønløkke Hallen for ungse-
nior, som er 17 år og opefter. 
Kontakt Rasmus Jakobsen på rjakobsen16@gmail.com - 
2460 7220 for at høre mere om muligherne.

Senior og motionister
Der er mulighed for at leje en bane i aulaen på Kirketor-
vet. Du kan se pris og ledige baner på 
www.aia-tranbjerg.dk/badminton under motionister.
Der er træningshold i Grønløkke Hallen tirsdage og 
torsdage for øvede spillere. 
Kontakt Birgit Larsen på 177@mail.dk - 4080 2742
for at høre om mulighederne.
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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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KRÆMMER
MARKED
KRÆMMER
MARKED

NYENYE

DEN 17. AUGUST
ses vi igen på
p-pladsen ved

Center Syd
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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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Ny fl ot legeplads på Børupvej
Beboerne på Børupvej har brugt deres weekender på at skabe den fl otteste legeplads i byen.
I slutningen af juni stod den nye legeplads på det grønne område  færdig, og her i august er der offi ciel 
indvielse. Men det har ikke forhindret byens børn og unge i at tage den nye plads i brug hen over som-
meren.
Det er frivillige, der sammen med fi rmaet Aktiv Leg har fået den fi ne plads med en masse spændende le-
geredskaber op at stå.

Et sted til de unge
På Facebookgruppen Borgere i Tranbjerg er der født 
en idé om at lave et sted til de unge i byen.

 Kolt Hasselager har de unge fået et sted at hænge 

ud om aftenen, hvor de ikke lige umiddelbart for-

styrrer andre. Et sted, der er deres eget, som de selv sty-

rer. Den idé synes en gruppe Tranbjerg-borgere er en god 

idé, og de har fået Tranbjerg Fællesråd til at støtte op om 

det. 

Men det kræver naturligvis lige lidt mere end at skrive 

på Facebook, at man har fået en god idé. Det kræver en 

fl o k handlekraftige Tranbjerg-borgere, et sted at placere 

det, en aftale med kommunen, en arbejdsdag og en fl ok 

ansvarlige unge, der vil hjælpe med at få stedet op og stå 

– og ikke mindst bestå. 

Har du lyst til at bidrage? Så hop ind på Facebook-

gruppen Borgere i Tranbjerg og fi nd tråden fra den 10. 

juli og skriv, hvad du kan bidrage med.

Valdemarsdag blev 
fejret i Tingskov-
parken
15. juni var det Valdemars-
dag. Den dag hvor Dannebrog 
for 800 år siden faldt ned fra 
himlen. Det syntes beboerne 
i Tingskovparken 66-94 skulle 
fejres. Så trods silende regn 
havde beboerne fundet store 
fl ag, små plastikfl ag og papir-
fl ag frem og pyntet deres ha-
ver. Festligt så det ud.

Fo
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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

Det er godt ind imellem at tage sig tid 
til at sige: tak! Især, når vi ser tilbage 
på en god sommer, en god høst, men 
i det hele taget, når vi er glade for alt 
det gode i vores liv. Derfor er det en 
gammel tradition i hele landet at holde 
høstgudstjeneste en gang om året for 
at give plads til vores taknemmelighed.

Kom derfor også i år til høstgudstjeneste 
i Tranbjerg kirke den 8. september kl. 
10.00.  Vi pynter kirken med nogle af 
årets afgrøder, og hvis du har noget fra 
haven eller marken at bidrage med, så 

er du velkommen til at tage det med i 
kirken.
Efter gudstjenesten er der høstfrokost i 
Sognegården. 
I forbindelse med frokosten holder vi 
auktion med de grøntsager og frugter, 
kirken er blevet pyntet med. Pengene 
fra auktionen, lige som fra indsamlin-
gen i kirken, går til Kirkens Korshær.
Tilmelding senest torsdag inden høst-
gudstjenesten til kirkekontoret eller på 
hjemmesiden. 
Deltagelse i frokosten koster 30 kr.
Børn gratis.

H Ø S T G U D S T J E N E S T E
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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
Søndag 11. august  
10.00 Højmesse v. Anja Stokholm

Onsdag 14. august  
10.30  Gudstjeneste på Aarhus Fripleje-

hjem v. David Kessel

Søndag 18. august  
10.00 Højmesse v. Mia Knudsen

Søndag 25. august  
10.00 Højmesse v. Anja Stokholm 
11.30  Dåbsgudstjeneste  

v. Anja Stokholm

Tirsdag 27. august  
17.00 ÅrstidsCafé

Onsdag  28. august  
10.00  Gudstjeneste på lokalcentret  

v. David Kessel

Søndag 1. september  
10.00 Højmesse v. Mia Knudsen

Søndag 8. september  
10.00  Højmesse Høstegudstjeneste  

v. David Kessel

Onsdag 11. september  
10.00  Gudstjeneste på Aarhus Fripleje-

hjem v. Anja Stokholm

Torsdag 12. september  
17.00 Gud & Spaghetti v. David Kessel

Søndag 15. september  
10.00 Højmesse v. Anja Stokholm

Søndag 22. september  
10.00 Højmesse v. David Kessel 
11.30 Dåbsgudstjeneste v. David Kessel

Onsdag 25. september  
10.30  Gudstjeneste på Aarhus Fripleje-

hjem

Søndag 6. oktober  
10.00 Højmesse v. David Kessel 
11.30 Dåbsgudstjeneste v. David Kessel

Onsdag 9. oktober  
10.30  Gudstjeneste på Aarhus Fripleje-

hjem v. David Kessel

Torsdag 10. oktober  
17.00 Gud og Spaghetti v. David Kessel

Søndag 13. oktober  
10.00 Højmesse v. Anja Stokholm

BASARGRUPPEN

Efter endt sommerferie mødes basar-
gruppen den 14. august kl. 14 i Sogne-
gårdens sal. Jeg sørger for noget til kaf-
fen. Vi skal planlægge perioden indtil 
basaren, som er lørdag den 2. novem-
ber fra kl. 10 - 14.
Vi støtter gennem Folkekirkens Nød-
hjælp et projekt med brønde til det 
nordlige Malawi, hvor der er mangel 
på rent drikkevand. En brønd koster 
ca. 50.000 kr. Sidste år skaffede Shop 
Amok og basaren sammen den første 
brønd, så det er vores mål også i år at 
kunne sende mindst 50.000 kr. af sted.
Basargruppen mødes den 2. og 4. ons-
dag i måneden fra kl. 14 - 16 i Sogne-
gårdens kælder, hvor vi laver håndar-
bejder og hygger os. Nye deltagere er 
velkomne.
Hvis nogle har brugbart garn og stof til-
overs, modtager vi det gerne.

Grethe Gylling
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PRÆSTENS RUBRIK

Af Anja Stokholm

Hvor er Gud henne?” Sådan kan
 børn nogle gange finde på at spør-

ge meget direkte og konkret. Og nogle 
gange kan vi voksne have vanskeligt 
ved at give et lige så direkte og konkret 
svar. Så er det heldigt, at børnene ofte 
selv kan komme med de bedste svar. 
Sådan var der engang en lille dreng, 
der, på spørgsmålet om hvor Gud er 
henne, svarede: ”Vi kan ikke se Gud – 
for han gemmer sig i træerne.”

Vi er ellers så vant til at være indfor-
stået med hinanden om, at hvis vi vil 
møde Gud, så er det i kirken, det sker 
– og ikke i træerne. Og det er da hel-
ler ikke forkert. Kirken er et rum byg-
get netop til på særlig måde at kunne 
give plads til mødet mellem Gud og os 
mennesker. Et rum som med tegn, ord 
og musik kan give gode rammer til, at 
det guddommelige på særlig måde kan 
blive nærværende og forene sig med 
os mennesker. 

Men drengen har alligevel ret – Gud er 
også i træerne, også selv om vi ikke kan 
se ham. At det forholder sig sådan, er 
der en forstandig teologisk professor, 
Niels Henrik Gregersen, som har skre-
vet en solid bog på 523 sider om. Poin-
ten i hans bog er kort sagt, at vi skal 
passe på med ikke at gøre kristendom-
men (og Gud) for lille! 

Selv skriver Niels Henrik Gregersen så-
dan her i forordet til sin bog: ”Jeg har 
læst de gamle teologer ud fra ønsket 
om at finde en større kristendom end 
den, jeg umiddelbart kunne finde i min 
egen tid. Jeg har fundet inspiration til 
en kristendomsforståelse, som er rum-
melig (ikke smalsporet), modig (ikke 
livsforsigtig), bevægelig og strømmen-
de (ikke stiv), og frem for alt generøs 
(ikke smålig).”  

Og det er netop den befriende ople-
velse man sidder tilbage med, når man 
har læst bogen – man bliver iklædt et 
syn på tilværelsen, som hverken er 
smalsporet, smålig eller livsforsigtig. 
Tværtimod lægger man bogen fra sig 
og er blevet mindet om, at skønt vi ikke 
kan se ham, så gemmer Gud sig – også 
i træerne. For Gud er liv – og han er i 
de livsbefordrende strukturer overalt 

Gud gemmer sig i træerne

”
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i tilværelsen. I den gode samtale, i det 
rummelige møde, i solsortens sang og i 
kornmarkens bølgende dans. Gud viser 
sine velgerninger overalt i tilværelsen 
– ikke kun i kirkerummet, men også i 
træerne.  

ÅRSTIDSCafé

Fællesskab og 
hygge

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

Vi mødes næste gang tirsdag den 27. 
august kl. 17.00.

Aftenen begynder i kirken med 
lystænding og aftensang, hvorefter 
vi går i Sognegården og spiser af-
tensmad sammen.

Pris 100 kr. ekskl. drikkevarer, som 
kan medbringes eller købes. 

Vi får desuden besøg af Sander 
Frandsen, der vil fortælle ud fra 
overskriften: En rejse i ord og bil-
leder.

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

Tilmelding senest 20. august til Ulla 
Astrup
86 29 58 97 eller
u.k.astrup@webspeed.dk

Nicolai
Tjenesten

SC
T

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

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



6 • Kirke og Sogn

O N S D A G S
F O R U M�

Eftermiddage, der giver et løft!

Onsdag den 4. september kl. 14.00

Astrids breve

Onsdag den 2. oktober kl. 14.00

Eftermiddag med sang 

Inger Marie Kristensen, fhv. skolelærer 
og skoleinspektør på Astrup skole samt 
Sct. Jacobi Skole i Varde. 

Astrid Lindgren modtog gennem årene 
tusindvis af breve. Da Sara Schwardt 
var 12 år, skrev også hun til den ver-
densberømte forfatter. Hun fik svar, og 
det blev begyndelsen til mere end 30 
års brevveksling mellem de to. Vi dyk-
ker ned i denne brevveksling og ser 
nye sider af den livskloge forfatter.

Jens og Rebecca Kappel synger et blan-
det repertoire med hovedvægten lagt 
på musical-genren. Gamle danske 
sange bliver der helt sikkert også plads 
til. Eksempelvis kan nævnes: I skovens 
dybe stille ro, Nu falmer skoven trindt 
om land, Memory (fra Cats) og Edel-
weiss (fra Sound of Music). Der vil også 
være et par fællessange. 

Den 20-årige Rebecca er en travl mu-
sical-artist. Med roller i mange forskel-
lige musicals, f.eks. Evita, Sound of 
Music, Fame osv., har hun stor erfaring 
med genren.

Med sig har hun sin far på klaver. Jens 
har været udøvende musiker de sid-
ste 35 år, og nu hygger han sig meget 
ved også at optræde sammen med sin 
datter.

Kaffe undervejs. – Pris 30 kr. – Alle er velkomne. 
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Gud og Spaghetti
Torsdag 12. september kl. 17.00  
ved David Kessel 

Torsdag 10. oktober kl. 17.00  
ved David Kessel

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

Spring madlavningen over og  
tag børnene med i kirke! 

Børn gratis. Voksne: 30 kr. 

Tilmelding til spisning på 

www.tranbjergkirke.dk eller  

tlf.: 86 29 57 33 

senest dagen før. 

BØRN I KIRKENHusk tilmelding til  
konfirmandundervisning!
Skal dit barn konfirmeres og gå til kon-
firmandundervisning hos os, skal du 
tilmelde konfirmanden igennem vores 
hjemmeside. 

Det er nemt og sikkert!

Shop-Amok
Genbrugs børnetøj

 

 

Seniorpigerne

www.tranbjergkirke.dk
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Tranbjergkoret
Er du glad for at synge, så benyt dig af 
dette tilbud!

Koret starter efterårssæsonen tirsdag den 
20. august.

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

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

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

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

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

Har du spørgsmål, er du velkommen til 
at kontakte 

Frode Nielsen,  tlf. 21 63 95 42

Nyt tiltag: 

Musikalsk fyraften 

Efter sommerferien begynder en ny 
periode med musikandagter. Men som 
noget nyt tilbyder vi fremover også en 
musikalsk fyraften en gang om måne-
den. 

Begge dele tager ca. 20-30 minutter. 
Der bliver sunget og lyttet til musik og 
tekster, og ud over det, vil vi fremover 
åbne op for, at man kan bidrage med 
musik, kunst, tekster, hvis man har lyst 
til det. Dvs. hvis du er en lokal musiker, 
kunstner, forfatter e.l., vil vi gerne høre 
fra dig. Ring, eller skriv til Branko eller 
David, så vi kan aftale noget!

Vi håber, mange vil få glæde af disse til-
bud, komme i kirken en formiddag, el-
ler eftermiddag og nyde musik og ord 
og finde tid og ro til eftertanke.
 
Datoerne er:

Musikandagt:

22. august kl. 10.00
19. september kl. 10.00
31. oktober kl. 10.00
 
Musikalsk fyraften:

 5. september kl. 17.00
 3. oktober kl. 17.00
14. november kl. 17.00
 
Branko/David
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FYRAFTENSSANG 
FRA HØJSKOLE-

SANGBOGEN 
 

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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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.

# Grundlæggende musikviden  # Sang og bevægelse  # Koncerter
# Deltagelse ved familiegudstjenester  # Korudflugt  # Løn
Kontakt: organist Branko Djordjevic: branko@tranbjergkirke.dk

Menighedsmøde i form af information og dialog
samt rundvisning på kirkegården

tirsdag 10. september 2019 kl. 19.00-21.00

Som i alle andre sogne over hele landet afholder Menighedsrådet i Tranbjerg 
Sogn hvert år et såkaldt menighedsmøde. Det er i lovgivningen bestemt, at 
Menighedsrådet på dette møde skal orientere om sognets økonomi samt om 
sognets ”virksomhed” i det forgangne år såvel som for det kommende år

Menighedsrådet ønsker at afvikle mødet i form af en kort information ved 
rådets formand, således der bliver tid og rum til mest mulig dialog med mø-
dedeltagerne. Og så ser vi frem til at vise jer rundt på kirkegården og fortælle 
om den seneste omlægning samt om fremtidige planer. Tranbjerg vokser – vi 
bliver flere og flere, og derfor er det en vigtig opgave for Menighedsrådet at 
være på forkant med antallet af gravpladser, men også med forskellige for-
mer for gravpladser.

Vi glæder os til at se mange Tranbjerg-borgere og håber, at I har lyst til at gå 
i dialog med os – og at I har lyst til at kommentere, inspirere og idéudveksle 
sammen med os.

På vegne af Menighedsrådet
Birgitte Pedersen, formand
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Dåbsgudstjeneste
En kort gudstjeneste med dåben i cen-
trum. I løbet af året tilbyder vi på søn-
dage kl. 11.30 efter den almindelige 
højmesse dåbsgudstjenester. 
Ønsker man, at ens barn skal døbes ved 
en af dem, henvender man sig til Per-
sonregistrering Syd på tlf.: 8628 1188.
Dåbsgudstjenester:
25. august, 22. september, 6. oktober, 
10. november, 1. december (minikon-
firmandafslutning).

Babysalmesang
Babysalmesang for babyer under 1 år 
og deres voksne tirsdage i Tranbjerg 
Kirke v. organist Branko Djordjevic 
og kirke- og kulturmedarbejder Gitte 
Ranfelt Laugesen. Det bliver et sam-
mensurium af salmesang, nærvær, 
lystænding, bønner, fagter, fordybelse, 
sanselighed og hygge. 
Bagefter drikker vi kaffe og snakker 

sammen i Sognegården. Tilmelding på 
www.tranbjergkirke.dk.
Holdstart i efteråret: 13. august. 

Toddlersalmesang
Kom og vær med, når vi har Toddlersal-
mesang i Tranbjerg Kirke for 1-5 årige 
og deres voksne. Her er nærvær og in-
timitet i fokus, når vi sammen med bør-
nene synger salmer ledsaget af tegn, 
dans og stille musik. Hver gang slutter 
vi af med frugt, kiks og saft/kaffe. 
Det er gratis og kræver ingen tilmel-
ding. 
Onsdage kl. 16.15-17.00 – med undta-
gelse af skoleferier og december. 
Efterår: 4. september – 20. november. 
Ved kirke- og kulturmedarbejder Gitte 
Ranfelt Laugesen.

Morgensang for 1-5 årige
Fem onsdage i efteråret holder vi mor-
gensang for 1-5 årige i Tranbjerg Kirke 
kl. 9.15 og kl. 10. Det er både for pri-
vate og institutioner. Vi ønsker at give 
bør nene en god og rolig start på da-
gen med salmesang i børnehøjde i 
kirkerummet med alt, hvad dertil hører 
af fagter, stjerneparaply, klokker, sæbe-
bobler, tørklæder, stearinlys, osv. Dato-
erne meldes løbende ud på tranbjerg-
kirke.dk og i kirkebladet. 
Der er plads til 15 børn på hvert hold, og 
der er tilmelding på kontor@tranbjerg-
kirke.dk efter først til mølle-princippet. 
Ved sognepræst Anja Stokholm og 
kirke- og kulturmedarbejder Gitte Ran-
felt Lau gesen.

Spirekor
Alle børn i 0.-2. klasse er velkomne i 
spirekor. Her vil vi gennem leg og musik 
arbejde med elementær hørelære og 
lære sange og salmer. Spirekor er en 

BØRN
Program efterår 2019



sjov måde at få musik i hverdagen på, 
og der vil være mulighed for at del tage 
i koncerter og musikgudstjenester, 
samt forskellige arrangementer i kirke 
og sognegård. Det er gratis at deltage. 
Torsdag kl. 15.00-15.40 i Sognegården. 
Start efter sommerferien d. 22. august. 
Tilmelding til Camilla Button på korle-
der@tranbjergkirke.dk.

Tranbjerg Kirkekor
Fra 3. klasse. Deltagelse i Tranbjerg 
Kirkekor kræver, at man har været til 
lille optagelsesprøve. Kirkekoret med-
virker ved koncerter, gudstjenester og 
forskellige arrangementer i kirke, sog-
negård og på plejehjem.
Torsdag kl. 15.45-17.00 i Sognegården. 
Start efter sommerferien d. 22. august.
Tilmelding til Camilla Button på kor-
leder@tranbjergkirke.dk.

Gud og spaghetti
En let børnegudstjeneste for alle san-
ser med fortælling, sang og leg. Guds-
tjenesten varer ca. ½ time, hvorefter 
der er fællesspisning, kreabord og god-
natsang i Sognegården. 
Tilmelding til spisning på www.tranbjerg-
kirke.dk senest dagen før. 
30 kr. for voksne, gratis for børn.
Torsdage kl. 17 – ca. 18.15.
Efterår: 12. september, 10. oktober,  
7. november.

Adventskalender med 
 risengrød
En gang om ugen op til jul åbnes en låge 
i Tranbjerg Kirkes levende adventskal-
ender. Oplev advents- og jule stemning 
i kirken – vi hører fortællingen om den 
ting, vi har fundet bag lågen og synger 
den kommende højtid nær. Vi slutter af 

med at spise risengrød i Sognegården. 
Tilmelding til spisning på kontor@tran-
bjergkirke.dk senest dagen før. 
20 kr. pr. voksen. Børn gratis. 
Torsdage kl. 17.00 – ca. 18.15. 
28. november, 5. december, 12. decem-
ber, 19. december.

Juleaften med krybbespil
24. december kl. 10.30 og 11.45. 
3. klasserne opfører krybbespil, og alle 
er velkomne juleaften, hvor det opføres 
til de to familiegudstjenester. 
Kom i god tid. Der er megen rift om 
pladserne, og der kan maksimalt være 
150 personer i kirken.

Minikonfirmand
Tranbjerg Kirke tilbyder hvert år 
minikonfirmandundervisning til børn 
fra byens 3. klasser. I får et brev på 
forældreintra, når tiden nærmer sig. 
I foråret er alle børn fra 3.a og 3.b vel-
komne som minikonfirmander og i 
 efter året gælder invitationen 3.c og 3.d. 
Forløbet varer 7 gange. Vi mødes i 
kirken og Sognegården hver tirsdag, 
når I får fri fra skole. Vi leger, går på 
opdagelse i kirken, laver løb, hører hi-
storier og laver kreative projekter samt 
krybbespil, der opføres juleaften. 
Det er gratis og frivilligt at deltage og 
ikke nødvendigt for senere at blive 
konfirmeret. 
Ved kirke- og kulturmedarbejder Gitte 
Ranfelt Laugesen og præsterne ved 
Tranbjerg Kirke.
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