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T aget over svømmehallen på Tranbjergskolen af-

deling Kirketorvet har været udsat for hærværk i 

sommerferien. Det betyder, at svømmehallen lukkes i en 

periode.

Bassinet er tømt for vand, der er bygget stillads, og lof-

tet over bassinet pillet ned. Så skal træ og isolering ud-

tørres, inden det hele genoprettes.

Det er naturligvis et problem for svømmeafdelingen. 

- Vi lukker næsten helt. Det er umuligt at skaffe erstat-

ningstid til alle hold, da svømmehallerne omkring Tran-

bjerg er optaget. Vi har dog fået lidt hjælp fra Solbjerg, 

hvor vi kan bruge tre baner torsdag aften fra 18 til 20. 

Det siger sig selv, at det er begrænset, hvem vi kan få til 

at svømme på dette tidspunkt.

Vi har omkring 25 medlemmer, der tager til Solbjerg. 

Jeg ved, at andre har fundet enkelte pladser andre steder, 

men den største del af vores medlemmer tager en svøm-

mepause og vender tilbage, når vi starter op igen forhå-

bentlig omkring 1. februar 2020, fortæller formand for 

svømmeafdelingen Benny Larsen.

Indvielse af skolegård
En af skolens grønnegårde er 
nu omdøbt til Scenegården og 
har gennemgået en stor for-
vandling. Gården skal bruges 
til leg og læring og er blevet 
meget mere inspirerende. Læs 
mere om projektet på side 26.

Ny støtteforening
En ny forening i byen er sat i 
verden for at skabe det bedste 
liv for børnene i Tranbjerg. For-
eningen hedder Tranbjerg Bør-
nenes Venner og har store am-
bitioner. Læs mere om den nye 
forening på side 18.

Juletræet
Hvor skal du købe dit juletræ 
i år? Det er der to rigtige gode 
bud på inde i bladet.

Hærværk på svømmehallen
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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 5. december,  
udgivelsesdatoen er den 8. januar. 
Tryk: LaserTryk
Oplag: 4.600

Ansvarshavende • Henning Sørensen

Tak for i år
Du sidder nu med årets sidste udgave af Tranbjerg Tidende, og 

som sædvanlig er der en del artikler om livet i Tranbjerg - og tak 

for det. Tak, fordi det er mange af jer, der gennem forskellige afta-

ler, indsender nyheder fra skole, fritidsinstitutioner/-ordninger og 

andre interessegrupper, så det er muligt at lave et indholdsrigt blad.

Ind i mellem bringer vi også læserbreve, hvor du kan skrive en 

god historie eller ytre din mening og eventuelt efterfølgende 

læse andres mening. Bare skriv til stof@tranbjergtidende.dk, så 

tager vi fat i det. Endelig er der alle de ad hoc artikler, vi selv 

finder og skriver om.

Men det koster at udgive et blad som vores, og her kommer an-

noncørerne ind i billedet. Kun med deres støtte er det muligt 

at lave et blad med det indhold og i den kvalitet, vi gør. Og jeg 

synes, vi har et godt og alsidigt blad, som vi i redaktionen er 

stolte af. Vi siger tusind tak for den opbakning, vi har fra alle, 

der på forskellig vis bidrager til et godt blad. 

Lidt udfordringer er der også. Især på omdelingen slås vi med 

skærpede regler, som begrænser vores mulighed for at komme 

ud til alle de husstande, vi gerne vil. Vi mærker tydeligt, at vi er 

et lille blad med så relativt begrænset et oplag, at det kniber at 

komme over minimumsgrænserne. Desuden kender vi ved re-

daktionens slutning ikke de endelige datoer for udgivelserne i 

2020. Så snart de er kendt, kan du se dem på vores hjemmeside 

www.tranbjergtidende.dk og på Facebook.

På trods af udfordringerne er det heldigvis lykkedes at finde en 

løsning, så næsten alle i Tranbjerg og nærmeste omegn får bladet 

i postkassen.

Med disse ord vil redaktionen ønske alle Glædelig jul og godt 

nytår.
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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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- 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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   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

November: Tranbjerg Lokalhistoriske Sam-

ling viser udstillingen ”Mennesker i Tranbjerg 

1900-2000”. Udstillingen viser billeder af Tran-

bjergborgere gennem 100 år. 

Sæsonens Bøger  
– med garanti for øget læselyst

Sæsonens Bøger turnerer atter rund på Aarhus 

Bibliotekerne og kommer til Tranbjerg man-

dag d. 18. november kl. 19-21. Du vil få en 

lyngennemgang af årets bedste udgivelser og 

få præsenteret de bedste læseoplevelser af tre 

af Aarhus Bibliotekernes mest læseglade bib-

liotekarer. Kom og find ud af hvad du mangler 

at få læst. Arrangementet er gratis men kræver 

tilmelding. Tilmeldingen foregår på  

www.aakb.dk/tranbjerg.

Kom og mød de to nye bibliote-
karer på Tranbjerg Bibliotek

Emilie Bohman Lange og Sarah Dammand 

Larsen er de to nye faste bibliotekarer på Tran-

bjerg Bibliotek. Kom forbi biblioteket ons-

dag d. 13. november kl. 14:30 – 15:30 og mød 

dem, drik en kop kaffe og få en hyggelig, ufor-

mel snak om biblioteket.

Historiefortælling med Brita

Kom og vær med til en hyggelig stund d. 28. 

november kl. 9.30 – 10 for de 2-3 årige og kl. 

10 – 10.30 for de 4-6 årige. Vi skal høre en god 

historie af Brita Bartels, som er pensioneret 

lærer. Hun glæder sig til at læse gode historier 

højt for lytteglade børn. Arrangementet er gra-

tis men kræver tilmelding. Tilmeldingen fore-

går på www.aakb.dk/tranbjerg.

Banjos store julekalender

Tag børnene med på biblioteket og kom i jule-

stemning d. 4. december kl. 9.30-10.15 for de 

1-3 årige og kl. 10.45 – 11.30 for de 3-6 årige. 

Børnekulissen præsenterer en involverende 

musikalsk juleforestilling, hvor vi møder Nis-

sen og hunden Banjo. De åbner låger i den 

store magiske julekalender, og bag hver låge 

gemmer sig et magisk lille juleeventyr. Arran-

gementet er gratis men kræver tilmelding. Til-

meldingen foregår på www.aakb.dk/tranbjerg.

Strik-in

Torsdag d. 5. december er der strik-in på Tran-

bjerg Bibliotek. Er du erfaren, nybegynder eller 

midt imellem, så kom og vær med til strikke- 

og hækleaften. Der er plads til hyggelige snak-

ke og en kop te eller kaffe. 

Juleuge

Kom til en uge fyldt med julehygge for hele fa-

milien fra mandag d. 9. december til fredag d. 

16. december. Hele ugen skruer vi op for jule-

musikken og laver julepynt. Pynt op på biblio-

teket eller tag det med hjem – du bestemmer 

selv. Vi har alt det, der skal bruges. 

Du dukker bare op. 
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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 ogsidste 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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s e n i o r  i n fo

Vigtige datoer

14. nov.  ’Rigtige Mænd’ kl. 13

23. nov.  Julemarked kl. 10-14

26. nov.  Tur til Tyskland og Tønder med PP Busser

04. dec.  Brugerrådsmøde kl. 10-12

05. dec.  Vaccination kl. 13-14   

2020

08. jan.  Brugerrådsmøde kl. 10-12

29. jan.  Årsmøde kl. 17-19

  
Husk, du kan altid gå ind på Brugerrådets hjemmeside og læse nærmere om arrange-

menter. Siden bliver løbende opdateret. 

www.tranentranbjerg.dk

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
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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

Tranbjerg
Køreskole

Kristian Wagtmann
Tlf: 23 485 438

E-mail: kristian@wagtmann.dk

www.wagtmann.dk

Wagtmann
Malermester

K
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TTRRAANNBBJJEERRGG

Salget er åbent følgende dage:

…så længe lager haves!

d

Fredag 29. nov.  ...14:30-17:00
Lørdag  30. nov.  ...10:00-16:00
Søndag 01. dec. .... 11:00-16:00
Lørdag 07. dec. ....10:00-16:00
Søndag 08. dec. .... 11:00-16:00

Fredag 13. dec. ....14:30-17:00
Lørdag 14. dec. ....10:00-16:00
Søndag  15. dec. ... 11:00-16:00
Onsdag  18. dec. ...14:30-17:00
Torsdag 19. dec. ...14:30-17:00

Fredag 20. dec. ....14:30-17:00
Lørdag 21. dec. ....10:00-16:00
Søndag  22. dec. ... 11:00-16:00
Mandag 23. dec. ...........11:00-?

små træer på fod
normansgran

pyntegrønt
rødgran

Husk vi bringer også dit juletræ ud for et mindre beløb.
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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:

TT07-2019.indb   10 25/10/2019   07.16
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Sæsonens Bøger turnerer atter rundt på Aarhus Bibliotekerne 
og giver en lyngennemgang af årets bedste udgivelser.

Udover læseglæde medbringer bibliotekar Mette Kirkegaard Jensen, biblioteks-
formidler Karina Høyer og bibliotekar Louise Ryge Duus anbefalinger af alt fra de 
tykkeste romaner, blodige krimier og digte til noveller, fantasy og biografier.

Kom og find ud af hvad du mangler at få læst.
Mandag  d. 4. november,  klokken 19.00 – 21.00 på Lystrup Bibliotek  
Onsdag  d. 6. november,  klokken 19.00 – 21.00 på Viby Bibliotek 
Torsdag  d. 7. november,  klokken 19.00 – 21.00 på Åby Bibliotek 
Tirsdag  d. 12. november,  klokken 16.00 – 18.00 på Risskov Bibliotek
Torsdag  d. 14. november,  klokken 19.00 – 21.00 på Tilst Bibliotek
Mandag  d. 18. november,  klokken 19.00 – 21.00 på Tranbjerg Bibliotek 
Tirsdag  d. 19. november,  klokken 10.30 – 12.30 på Højbjerg Bibliotek
Tirsdag  d. 19. november,  klokken 16.00 – 18.00 på Dokk1
Torsdag  d. 21. november,  klokken 19.00 – 21.00 på Skødstrup Kombi-Bibliotek

Teamet bag Sæsonens Bøger garanterer forøget læselyst.

Gratis billetter bestilles på bibliotekernes hjemmesider.

Pressemeddelelse

”Inspiration til læseheste”

TT07-2019.indb   11 25/10/2019   07.16
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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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l ø b e k l u b

Uddannede trænere står klar til at 
guide dig igennem et løbeskoleforløb, 
som lærer dig at løbe og giver dig et 
fællesskab at gøre det i. 

Af Stina Christiansen

Løb er en let motionsform, hvor du selv 

bestemmer farten, hvor langt du vil løbe, 

og hvornår du vil snøre skoene. 

Men det kan være umådeligt svært at 

komme i gang, og der kan være virkelig 

mange undskyldninger for at udskyde be-

slutningen om at komme ud. 

Når du tilmelder dig Tranbjerg Løbers 

løbeskole, står der et hold uddannede 

trænere og venter på dig hver tirsdag, 

torsdag og søndag. De sørger for sammen 

med resten af dit hold, at du følger pro-

grammet og går stille og roligt frem, så 

hverken sener eller muskler tager skade. 

De fleste dage vil være små ture, som 

er en kombination af at løbe og gå, og der 

er flere hold, så du kan vælge ét, der pas-

ser til dit tempo. Men du vil også blive 

præsenteret for løbeteknik, vejrtræknings-

øvelser og andet, som du kan have brug 

for for at blive en god løber. 

Løbeskolen begynder tirsdag den 14. 

januar klokken 17.00. Vi mødes ved cy-

kelskurene bag AIA på Grønløkke Allé ud 

for tennisbanerne.

Eksamensløb
Når løbeskolen er slut, vil de fleste del-

tagere kunne løbe fem kilometer eller en 

halv time i træk. Det får du lov til at bevi-

se til vores eksamensløb Tranbjerg Løbet 

tirsdag den 26. maj. 

Kom i form med Tranbjerg Løber

Herefter er du en del af Tranbjerg Løber, 

hvor træningen består af en blanding af 

løbeture og variationstræning, hvor du 

finder ud af, både hvad tempoture, bakke-

træning og maxpuls er for noget. 

Tranbjerg Løber er en meget social 

klub, hvor der er plads til alle uanset 

form, tempo og ambitionsniveau. Så har 

du lyst til at komme i gang med et liv 

som løber, så kom og hør mere til vores 

informationsmøde den 7. januar klokken 

19.00 på Tranbjergskolens Grønløkkeaf-

deling i cafeteriet.  
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TRÆER I
MANGE

STØRRELSER

NORDMANNS
OG RØDGRAN

1. Tranbjerg, Skovgårdvænget 97G
s

Vi sælger juletræer og pyntegrønt ved vores 
hytte følgende tidspunkter:

Lørdag 30. november kl. 10.00-16.00
Søndag 1. december kl. 10.00-16.00

Lørdag 7. december kl. 10.00-16.00
Søndag 8. december kl. 10.00-16.00

Lørdag 14. december kl. 10.00-16.00
Søndag 15. december kl. 10.00-16.00

Lørdag 21. december kl. 10.00-16.00
Søndag 22. december kl. 10.00-16.00

Vi kan selvfølgelig også komme juletræet 
i net, det letter hjemtransporten. Har du 
problemer med at få det hjem, så bringer vi 
gerne mod et mindre gebyr.
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s

es 

et 
du 
vi 

Når du køber juletræer hos os,
støtter du det lokale spejderarbejde.

Vil du være med?
www.1tranbjerg .dk
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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

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

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

apsKåre Henneberg Laursen
Skovgårdsvænget 530 · 8310 Tranbjerg
www.tranbjerg-murerservice.dk
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Living Frisør
& Hudpleje Dame & Herre

  86 29 43 00
Tranbjerg Hovedgade 68 · 8310 Tranbjerg

mandag lukket

Tak for 20 dejlige år
på Hovedgaden

Jeg vil glæde mig til at betjene jer 
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er i Tranbjerg vil vi gerne skabe det 

bedste liv for alle byens børn og 

unge, for at understøtte det arbejde, som 

gøres i vores daginstitutioner, skole og 

ungdomstilbud har vi stiftet den frivillige 

støtteforening; Tranbjerg Børnenes Venner.    

Hvad vil vi?         
Ambitionen er at bidrage til at skabe for-

bedrede vilkår for samvær, læring og leg 

på legepladser og uderum i byen. Dette 

skal ske både via nye/forbedrede legeplad-

ser, samt fl ere arrangementer og events 

for børn i alle aldre her i Tranbjerg. Vi 

ønsker på denne måde at skabe ekstra 

glæde for vores børn og unge, og i prin-

cippet sætter kun fantasien og økonomien 

grænser. Vi arbejder til at starte med ud 

fra de helhedsplaner, som er udarbejdet 

for Tranbjergskolens 2 afdelinger, men 

modtager gerne tips til andre områder, 

ting og muligheder for forbedringer/æn-

dringer andre steder i byen. 

Hvorfor en støtteforening?
I det kommunale/offentlige regi fi ndes 

der mange regler og begrænsninger, som 

vi som uafhængig støtteforening ikke er 

underlagt. Det giver os langt friere hæn-

der og større muligheder for at søge støtte 

fra fonde og indsamle penge på anden vis. 

Vi vil gerne have mange med 
For at søge midler, udover hvad vi selv 

kan samle sammen, er det vigtigt at vi bli-

ver mange i foreningen. De fl este fonde 

kigger nemlig på medlemstal, når de skal 

bevillige penge. Derfor tæller alle i det 

store billede, og hvem vil ikke gerne være 

med, når det gælder vores børn?

Du kan gøre en forskel                  
Man vælger selv, hvor meget man vil in-

volvere sig i foreningen. Hvad enten I øn-

sker at være medlem og støtte op om ar-

rangementer som afholdes af foreningen, 

eller ønsker at deltage som hjælper, bi-

Tranbjerg Børnenes Venner 
– en frivillig og uafhængig støtteforening

H
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dragsyder, indsamler eller andet, er I mere 

end velkomne. Spred gerne budskabet hos 

din nabo, familie og venner, som kunne 

have interesse i at støtte op, da alle kan 

blive medlem af foreningen. 

Hvad koster det at være medlem?                                                
Medlemskab koster 100,- per år per hus-

stand. Pengene indbetales hvert år til ne-

denstående konto, enten via mobilepay 

eller bankoverførsel (skriv gerne din mai-

ladresse på, så vi får det registreret rig-

tigt). Pengene går først og fremmest til at 

lave arrangementer, som skal skabe øget 

opmærksomhed omkring foreningen og 

dens arbejde, og dernæst til de projek-

ter vi kan fi nansiere ifht helhedsplanerne. 

Derudover vil vi, gerne med medlemmer-

nes hjælp, lave en ”ønskeliste” over øvrige 

tiltag, som kan komme børn og unge i 

byen tilgode. 

Mobilpay til: box15820 eller bank over-

førsel til: reg. 9135 konto. 0000132705

Hvor fi nder I os?
Vi fi ndes på Facebook siden ”Tranbjerg 

Børnenes Venner”, hvor vi vil orientere 

om kommende arrangementer og tiltag, 

ligesom vi også vil hænge plakater og lø-

besedler op i byen. Tranbjerg Tidende vil 

også løbende følge vores aktiviteter. Der-

udover er I meget velkomne til at besøge 

os på vores hjemmeside: tranbjergbørne-

nesvenner.dk, hvor vi også vil give besked 

om de forskellige ting vi laver. 

Vil du kontakte os, kan du skrive en 

mail på mail@tranbjergbørnenesvenner.

dk eller på tlf. +45 2835 8762 til Formand 

Helle Søby Degn.

Bestyrelsen

fo r e n i n g
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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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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.FFFFRRRRIISSSSOOORRVVEEEEEESSSSSSSTTTTTTT..DDDDDDDKKKK

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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AIA-TRANBJERG
GYMNASTIK
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Hvis du endnu ikke har fundet gymnastikholdet for dig, er der 
masser af penge at spare. Læs mere om træningstider, 
tilmelding og se alle vores børne- og voksenhold på:

www.aiatranbjerg-gymnastik.dk

Vi glæder os til at byde dig velkommen.

AIA-TRANBJERG
GYMNASTIK

Lørdag den 23. nov. er der juleopvisning i 
Grønløkkehallen fra kl. 14-16. 

Kom og se hvad gymnasterne har lært indtil 
nu. Det bliver en hyggelig eftermiddag med 

glade børn og god gymnastik. 

Entre: 30 kr. Børn u. 15 år er gratis.

ALLE ER VELKOMMEN 
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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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Er du til Brass Band, og har du lyst til at spille 
 sammen med en flok glade mennesker, hvoraf 
de fleste er tæt på efterlønsalderen så kontakt 
kapelmesteren: Keld Vestergaard Sørensen – 
 eller besøg os på en sammenspilsaften.
Mandage kl. 19.30-21.00. 
Lokalcenter Kildevang, Langballevej 3, 
8320 Mårslet (kælderen under Cafe’en)

Hvis døren er låst ring venligst til et af 
 følgende mobil nr.: Keld: 21 74 14 32
Jørn: 23 96 91 75 - Frank: 20 41 57 82
Så kommer vi straks og åbner.

www.Kelds-Kulinariske-Kapel.dk
Under Repertoire kan du se lidt af det vi spiller..

Glade toner – til mænd og koner

”Kornet/Trompet” søges
– men alle er velkommen

LÆS MERE OM KURSET OG TILMELD DIG PÅ
WWW.TESTRUP.DK

FRA 12.01.2020 TIL 18.01.2020FRA 05.01.2020 TIL 11.01.2020
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Så kom dagen, hvor vi kunne indvie 
den nye skolegård, ”Scenegården”.

Af Anne Christine Kusk, Tranbjergskolen

et vrimler med glade børn denne 

fredag eftermiddag i starten af okto-

ber, hvor den ene grønnegård på skolens 

afdeling Kirketorvet offi cielt skal indvies. 

Nu hedder den ikke længere grønnegård, 

men Scenegården pga. de to små scener, 

som er en del af gårdens nye indretning.

”Det er noget helt vildt betydnings-

fuldt, der sker her i dag, hvor vi indvier et 

nyt lege- og læringsrum” siger skoleleder 

Hanne Gammelgaard fra scenen, mens 

hun kigger ud over forsamlingen af glade 

børn og forældre. Hun fortsætter: ”Det 

er begyndelsen på noget, som vi gerne vil 

have bliver til endnu mere, vi vil nemlig 

gerne have alle vores uderum gjort gode 

og inspirerende. Men det koster mange 

penge, og det er jo penge fra de tre Mar-

kedsdage, som vi har holdt her på skolen, 

der har betalt for renoveringen af Scene-

gården her.” 

Hun retter en kæmpe stor tak til alle 

forældre for den store opbakning til pro-

jektet, og til skolens arbejde generelt. Ved 

hendes fødder står en check, hvorpå der 

står 125.000 kr., som er det beløb, Mar-

kedsdagene har indbragt. Til Markedsda-

gene har forældre og bedsteforældre købt 

klippekort, som kunne bruges til forskelli-

ge aktiviteter. Derudover har skolen betalt 

30.000 kr. til renoveringen. 

På scenen står nu Charlotte, forældre-

repræsentant fra Skolebestyrelsen, som 

også siger stor tak til forældrene for deres 

D

Tranbjergskolen indvier ny skolegård

bidrag: ”Når man sidder i skolebestyrel-

sen, er der rigtig meget arbejde, der skal 

laves. Men vi tænkte: Vi VIL have nogen 

nye skolegårde, som er spændende og in-

spirerende for vores børn at være i”. Og 

det må man sige er lykkes med Scenegår-

den, som eleverne tydeligvis har taget i 

besiddelse. De er i fuld gang med at af-

prøve mulighederne for leg og bevægelse, 

som rummet indbyder til. 

Hvis man ønsker at bidrage til reno-

veringen af de øvrige udearealer på Tran-

bjergskolen, er det en mulighed at melde 

sig ind i foreningen Tranbjerg Børnenes 

Venner. Helle Søby Degn, som er formand 

for foreningen, går på scenen og fortæller:

”Foreningen er i sin spæde opstart, 

men har fået rigtig god opbakning. Alle 

kan melde sig ind i foreningen, som bl.a. 

har til formål at støtte renoveringen af 

uderum på både afdeling Kirketorvet og 

Grønløkke. Gode læringsmiljøer omkring 

skolen er meget vigtigt”.

Og så er det ellers tid til at fejre ind-

vielsen med muffi ns og kaffe til alle de 

fremmødte. 
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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  

CENTER 
 SALONEN

CENTER 
 SALONEN

CENTER 
 SALONEN

CENTER SYD H
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R
R

E
- 

o
g

  
D

A
M

E
FR

IS
Ø

R

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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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

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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En gang om måneden kan du være 
med til Aktive familier i det fri, som er 
en times leg, bevægelse og motion – 
ganske gratis. 

Af Stina Christiansen

en første lørdag i hver måned er al-

le i Tranbjerg og omegn, ung som 

gammel, trænet som utrænet inviteret til 

en times anderledes motion, hvor alle kan 

være med. 

Det er en times motion, hvor der bå-

de leges og styrketrænes på tværs af alle 

aldre. Der er lagt vægt på, at det skal være 

sjovt for alle, og at alle skal kunne være 

med. Så det kan være lige fra en stafet 

med agurker, æg og appelsiner til en akti-

vitetsbane eller sjove lege. 

En typisk time bygges op med lidt op-

varmning, herefter nogle forskellige lege 

og styrketræning. Fælles for det hele er, at 

det foregår i et fællesskab som hold eller 

med en makker, og at man kan have sine 

D

Kom og leg med
børn med til det hele. Børnene kan både 

være ekstra vægt i en øvelse, eller de kan 

være med på deres egne præmisser, hvor 

øvelserne kan laves på en lidt anderledes 

måde. 

Toms Puljen
Aktive familier i det fri er netop blevet 

beriget med 8500 kroner fra Toms Puljen, 

som støtter initiativer, der får voksne og 

børn ud og røre sig sammen, og det er jo 

netop grundtanken med træningen. 

Pengene skal blandt andet bruges til 

mere legetøj og til at gøre flere opmærk-

somme på begivenheden.

Så kom og prøv det – du vil helt sik-

kert ikke fortryde det. 

Vi mødes ved AIA på Grønløkke Allé 

bag cafeteriet og er i området på højen 

eller ved basketbanen foran tennis hele 

timen. Det er den første lørdag i hver må-

ned klokken 10 – uanset om det regner, 

sner eller er bragende solskin. Så tag tøj 

på efter vejret, så du kan være udenfor. 
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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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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

LÆGEVAGTENS 
TELEFONNUMMER

7011 3131

ADVOKAT TOLSTRUP
8629 5400

www.advokatkirstentolstrup.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
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Kort nyt fra Fællesrådet
ommunen har i september udgivet et 

katalog over de anlægsprojekter, der 

enten er sat i gang, eller er i støbeskeen. Vi 

er spændte på at høre mere fra kommunen 

om de planer, der kommer for ”super” cy-

kelstier til og fra Tranbjerg. Hvis du har lyst 

til at se kommunens anlægskatalog, kan du 

følge dette link: 
www.aarhus.dk/media/30728/anlaegskatalog-
30082019-fi nal-mail.pdf

Hvis du har kommentarer til nogle af 

planerne, vil vi gerne høre fra dig og bære 

dem videre ind til kommunen.

Børn, der hærger i Tranbjerg, er des-

værre et problem, som vi har taget op i en 

dialog med Aarhus Kommune Børn og 

Unge. Vi arbejder på at få et informations-

møde sat i stand, hvor du har mulighed 

for at møde op og høre om de tiltag, kom-

munens medarbejdere arbejder med. Tids-

punkt for borgermødet er ikke lagt fast i 

skrivende stund. Det bliver slået op på vo-

res hjemmeside og på Facebook, når vi har 

invitationen klar.  

Hastigheder
40 km/t er noget der bliver diskuteret og 

tak for de input vi har modtaget, kom 

gerne med fl ere.

Spis dine planter
Aarhus kommune giver tilskud til, at du 

planter noget spiseligt for alle i lokalom-

rådet. Med Aarhus Kommunes indsats 

Smag på Aarhus kan I få støtte til at gøre 

et areal i jeres område mere spiseligt til 

glæde for fællesskabet. Det kræver blot, at 

I selv er med på at give den en skalle.

Hvis du vil vide mere, så se opslaget på 

vores hjemmeside eller gå ind på: 

www.smagpaaaarhus.dk.

Den længe ventede asfaltering af grusstien 
langs med letbanen ved Hyrdevænget er i skri-
vende stund godt i gang med at blive udført. 
Når bladet er på gaden, skulle stien gerne være 
færdig, til glæde for rigtig mange – ikke kun 
Tranbjergborgere – men også de cyklister der 
pendler fra byerne syd for Tranbjerg.

På Sletvej er der etableret nye vejbump, hvor 
hastigheden er skiltet til 40 km/t. På sigt er det 
meningen, at Sletvej også bliver en del af 40 
km/t zonen. Beboerne kan allerede nu mærke 
forskel på hastigheden på trafi kken til stor 
glæde.

K
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Renovering af arealerne ved Tranbjerg Station skrider godt fremad. Der bliver god plads til  
cykelparkering, og adgangsforholdene til letbanen bliver opgraderet. Tag en tur forbi og se det 
flotte brolæggerarbejde. 

TT07-2019.indb   35 25/10/2019   07.16



36 |

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,-

Byg og Montage 

    
     
     
     

TLF: 6130 3137 - kontakt@sylvesterbyg.dk

Fælleshus til udlejning
Dejligt fælleshus  

med plads til 48 personer

Til fest og møder
A/B Æblehaven

Trankær Vænge 98, 8310 Tranbjerg J

Kontakt kun via  
faelleshuset@aeblehaven-abf.dk

aeblehaven.abf-net.dk

TT07-2019.indb   36 25/10/2019   07.16



| 37

h i s t o r i e

Af Erik Moldt – Tranbjerg Lokalhistoriske 

Samling

Om arkivet
Vi er 8 medarbejdere, der registrerer, 

scanner, digitaliserer og formidler.

Gennemsnitsalderen er godt 78 år! - 

Derfor kan vi godt bruge nogle ’yngre’ 

personer, der kan hjælpe med forskellige 

opgaver for arkivet.

Forudsætningerne er primært interesse 

for lokalhistorien, ikke nødvendigvis lo-

kalt kendskab, kendskab til EDB og lyst til 

at give nogle timer til bevarelse af lokalhi-

storien. Der gennemføres løbende 1-dags 

kursus i registrering og scanning.

Hvis du er interesseret, send en e-mail 

til arkivet: tranbjerglok@gmail.com. Regi-

strerings- og scanne-arbejdet kan udføres 

på arkivet på faste tidspunkter eller hjem-

me, hvor man selv kan bestemme hvornår 

man vil ’arbejde’.

Arkivet holder til på Tranbjerg Biblio-

tek, hvor vi har tre arbejdspladser i et fæl-

les kontorlokale sammen med bibliotekets 

personale.

Vi har på biblioteket et ’Lokalhistorisk 

hjørne’, hvor der kan ses og læses lokalhi-

storisk stof, bøger og litteratur om slægts-

forskning og historieskrivning.

Her vises også diasshow, fire forskellige 

temaserier på hver 40 billeder, der skiftes 

med jævne mellemrum.

I Caféen på Tranbjerg Lokalcenter vises 

en udstilling, der skiftes hver måned.

På biblioteket laver vi to udstillinger 

om året, en i marts og en i oktober-no-

vember måned med forskellige temaer.

Tranbjerg Lokalhistoriske Samling

Hvis du har noget lokalhistorisk mate-

riale, billeder, dokumenter e.lign., du vil 

aflevere til arkivet – kig forbi arkivet en 

torsdag mellem kl. 15 og 17 eller send os 

en e-mail: tranbjerglok@gmail.com.

Arkivets hjemmeside
Kan ses på adressen: tranbjerglokalhisto-

rie.dk.

Her vises en del af vores materiale, 

f.eks. arkivets modtagne erindringer fra 

personer, der har boet i Tranbjerg eller 

har haft tilknytning til byen, samt alle ud-

givne lokalhistoriske artikler, der har væ-

ret bragt i Tranbjerg Tidende.

Her findes den allervigtigste funktion, 

nemlig: Søgestrengen. 

Alt hvad du taster ind her søger direkte 

i alt arkivets registrerede materiale, arki-

valier, billeder, avisartikler m.m.m..

 I skrivende stund tæt på 10000 regi-

streringer. Af dem over 6500 billeder 

af avisudklip (søgeord: Tranbjerg  avis-

udklip). Der kan søges i al tekst fra de 

mange avisartikler. Generelle søgeord kan 

f.eks. være: dødsannonce – nekrolog – 

udklip – tranbjerg avisudklip – fødselsdag 

– 90 år – gravsten.

Der kan selvfølgelig også søges helt 

specifik på navn eller sted, f.eks. ”Tran-

bjerg Kirke” giver 1129 resultater. Hvis 

der er flere ord, anbefales det at sætte ci-

tationstegn (gåseøjne) før og efter teksten.

Søgningen kan også periode begræn-

ses, f.eks. hvis du søger Gunhild, du gik i 

Tranbjerg Skole med  omkring 1940, kan 

perioden  sættes til 1935-1945. >
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Kildeviser – hvad er nu det?
Fra foråret 2019 har vi fået mulighed for 

at vise mere af arkivets materiale frem 

gennem noget, som kaldes ’kildeviseren’.

Før har det primært været billeder, der 

efter at være blevet scannet og registre-

ret, har kunnet ses på Arkiv.dk, men nu 

kan der i kildeviseren bl.a. ses erindringer, 

alle lokalhistorierne der har været bragt i 

Tranbjerg Tidende, Tranbjergbogen med 

navneindeks og mange flere.

Lidt historie og arkivets  
formidling af materiale:
Stort set alt materiale der opbevares i vo-

res lille arkivrum på 6 m2 er indsamlet i 

1980erne og 1990erne.

På daværende tidspunkt var der be-

grænsede muligheder for registrering og 

formidling af materialet; det var før inter-

nettets tid, og mulighederne var begræn-

set til udstilling f.eks. på biblioteket.

De sidste 5-10 år har det været muligt 

at registrere det indsamlede materiale i 

database programmet: Arkibas, et pro-

gram udviklet af SLA, Sammenslutningen 

af Lokalarkiver og bruges af mere end 600 

lokalarkiver.

Februar 2015 introducerede SLA, efter 

en stor donation fra A.P. Møllerske Støtte-

fond, ’formidlingsportalen’ : Arkiv.dk, der 

åbnede mulighed for at alt materiale re-

gistreret i Arkibas nu kunne ses via inter-

nettet, dog under forudsætning af at arki-

vet havde afmærket med ’Må publiceres’.

Vi opbevarer en del materiale, der er 

klausuleret, således at materialet ikke må 

offentliggøres inden for et bestemt antal 

år.

Persondataforordningen og  
offentliggørelse af f.eks. billeder
Fra EU kom sidste år ’Persondataforord-

ningen’, der satte betingelser for hvad bl.a. 

Sådan bruger du arkivets hjemmeside

Kildeviser
På forsiden af arkivets hjemmeside er et link til 
hvad der kan ses via kildeviseren.
Når en visning er fundet frem ses oplysninger 
om, hvad der man ses og læses, men selve vis-
ningen foregår gennem et link nederst på siden, 
f.eks. : Kilder (1). 
Ved at klikke på dette link kommer endnu et link 
frem hvor der skal trykkes på.

tranbjerglokalhistorie.dk
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lokalarkiverne måtte offentliggøre af f.eks. 

billeder med personer. Lignende betingel-

ser er også nævnt i den danske ’Arkivlov’.

Vi må kun offentliggøre et billede, hvis 

personen har givet samtykke til det.

Mange af vores billeder er med perso-

ner,  f.eks. skolebilleder, klassebilleder, og 

konfirmationsbilleder.

Billederne havde været givet til arkivet 

for mange år siden, påført navne på alle 

eller en del personer, hvilket vi som arkiv 

har været glade for. Hvis der har manglet 

personnavne, har vi efterspurgt supple-

rende oplysninger til billedet.

For stort set alle arkivets mange bille-

der gælder, at vi ikke har fået en tilladelse 

til fra hver enkelt person til, at vi må of-

fentliggøre billedet, da mulighederne for 

offentliggørelse reelt ikke var til stede, da 

billedet blev givet til arkivet.

Efter vores skøn har 99,9 % af alle 

personerne ikke har noget imod, at bil-

lederne offentliggøres, de er bare ikke 

blevet spurgt, så derfor har vi besluttet at 

offentliggøre alle billeder med navne på, 

hvis disse er oplyst. Undtagen er dog, hvis 

billeder,  efter  en arkivfaglig vurdering, 

indeholder personfølsomme oplysninger 

eller krænkende indhold.

Hvis nogen har indvendinger til of-

fentliggjort arkivmateriale, bedes der ret-

tes henvendelse til arkivet , og så vil bille-

det blive fjernet.

Nærmere om arkivets holdninger på 

arkivets hjemmeside, klik på ’Om arkivet’ 

og linket ’Om persondataoplysninger og 

arkivalier’.

Et eksempel: Soldaterbogen for Niels Severin 
Sørensen. I oversigten ses, at den har regi-
streringsnummeret C51.  Ved at taste C51 ind 
i søgestrengen kommer registreringen frem.
På forsiden ses oplysninger om kilden.  For 
at se kilden, klikkes der på ’Kilder(1)’ nederst 
på siden, og derefter på linket der kommer 
frem. 

Nu vises hele soldaterbogen for Niels Severin 
Sørensen.
Browseren, der viser bogen har en værktøjs-
linje over visningen, hvor man bl.a. kan for-
større eller formindske sidevisningen. Der er 
også en ’fuldside’ funktion.

Lokalhistorisk Samling træffes på bib-
lioteket torsdag mellem kl. 15 og 17 eller 
på e-mails: tranbjerglok@gmail.com.
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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
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Kirke og Sogn
TRANBJERG

En gang om ugen op til jul åbnes en 
låge i Tranbjerg Kirkes levende ad-
ventskalender. 
Oplev advents- og julestemning i kir-
ken – vi hører fortællingen om den 
ting, vi har fundet bag lågen og syn-
ger den kommende højtid nær.
Vi slutter af med at spise risengrød i 
Sognegården. 

Tilmelding til spisning på 
kontor@tranbjergkirke.dk 
senest dagen før.
20 kr. pr. voksen. Børn gratis. 
Torsdage kl. 17.00 – ca. 18.15
28. november 
 5. december 
12. december 
19. december

Adventskalender med risengrød
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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-r
sonalet på kirkegården eller i Sognegår-
den være behjælpelig.
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Gudstjenester
Onsdag 13. november  
10.30  Gudstjeneste på Aarhus Fripleje-

hjem v. David Kessel

Torsdag 14. november  
17.00 Musikalsk fyraften v. David Kessel

Søndag 17. november  
10.00 Højmesse v. David Kessel

Søndag 24. november  
10.00 Højmesse v. Anja Stokholm

Torsdag 28. november  
17.00  Levende Adventskalender  

v. Anja Stokholm

Søndag 1. december  
10.00 Højmesse v. Anja Stokholm 
11.30  Dåbsgudstjeneste  

v. Anja Stokholm

Torsdag 5. december  
17.00  Levende Adventskalender  

v. David Kessel

Søndag 8. december  
10.00 Højmesse v. David Kessel

Onsdag 11. december  
10.30  Gudstjeneste på Aarhus Fripleje-

hjem v. Anja Stokholm

Torsdag 12. december  
17.00  Levende Adventskalender  

v. Mia Knudsen

Tirsdag 17. december  
14.45   Generalprøve på krybbespil-

let til juleaftensgudstjenesten 
v. minikonfirmanderne og Anja 
Stokholm

Onsdag 18. december  
14.00  Gudstjeneste på Lokalcenter 

Tranbjerg v. Anja Stokholm

Torsdag 19. december  
17.00  Levende Adventskalender  

v. Anja Stokholm

Søndag 22. december  
10.00 Højmesse v. Anja Stokholm

Juleaften tirsdag 24. december  
10.30  Krybbespil og julegudstjeneste 

v. minikonfirmanderne og Anja 
Stokholm

11.45  Krybbespil og julegudstjeneste 
v. minikonfirmanderne og Anja 
Stokholm

13.00 Julegudstjeneste v. David Kessel 

14.15 Julegudstjeneste v. David Kessel 

15.30 Julegudstjeneste v. David Kessel

Juledag onsdag 25. december  
10.00 Højmesse v. Mia Knudsen

2. juledag torsdag 25. december  
10.00 Højmesse v. David Kessel

Søndag 29. december  
10.00 Højmesse v. Mia Knudsen

Nytårsaftensdag tirsdag 31. december  
14.00  Nytårsgudstjeneste  

v. Anja Stokholm

Søndag 5. januar  
10.00 Højmesse v. Davis Kessel

Søndag 12. januar  
10.00 Højmesse v. Mia Knudsen

Tirsdag 14. januar  
17.00 Årstidscafé v. Mia Knudsen

Søndag 19. januar  
10.00 Højmesse v. David Kessel

Søndag 26. januar  
10.00 Højmesse v. Anja Stokholm
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PRÆSTENS RUBRIK

Af Anja Stokholm

Om at puste ud – og ånde ind

 Det er fredag, weekend, og endelig
 kan vi puste ud! Måske efter en 

uge der har været lidt for hektisk – må-
ske med for mange møder, for meget 
(tomgangs) snak og for hurtige målti-
der. De fleste af os kender nok til at se 
længselsfuldt frem til weekenden, hvor 

vi kan puste ud og måske prøve på at 
samle kræfter til den nye uge, der ven-
ter.  

Den folkekære præst Johannes Møl-
lehave taler et sted om forskellen mel-
lem netop det at puste ud og så det at 
ånde ind. Det første er vi gode til – eller 
vi prøver på at være det. Vi puster ud 
i weekenderne, i ferierne, og når vi el-
lers kan finde et hvilested fra det hur-
tige liv, mange af os lever i hverdagen. 

Møllehaves pointe er dog, at vi ikke kan 
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ÅRSTIDSCafé

Fællesskab og 
hygge 

er overskriften på vores Årstids-
Café. 

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

Vi mødes næste gang tirsdag den 14. 
januar kl. 17.00.

Vi begynder aftenen med en aften-
sang i kirken og derefter spiser vi 
sammen i Sognegården. 

Vi får besøg af Kirsten Madsen,  
som fortæller om „Min barndom  
i Christiansfeld“.

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

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

Tilmelding senest 7. januar til  
Ulla Astrup
86 29 58 97 eller 
u.k.astrup@webspeed.dk

nøjes med at puste ud. Nøjes vi kun 
med at puste ud, men ikke ånde ind, 
så ender vi med at tage livet af os selv. 
Vi kommer til at mangle ilt, vi kommer 
til at mangle alt det, der skal lade os op 
og give os kræfter. Det er Møllehaves 
påstand, at den moderne dansker, dvs. 
du og jeg, ikke altid er så god til netop 
det med at ånde ind – vi har så meget 
fokus på at puste ud, at vi glemmer at 
ånde ind. Vi glemmer betydningen af 
det med ånd. 

Det er vi ikke ene om. Det er interes-
sant at bemærke, at en mand som 
Charles Darwin, verdenshistoriens må-
ske mest berømte videnskabsmand, i 
sin selvbiografi italesætter, hvordan en 
tilværelse uden ånd bliver mangelfuld. 
At målbare observationer og nøgter-
ne data på en måde ikke er nok til at 
fylde tilværelsen ud. Der skal mere til 
– alt det, der så at sige ikke skal måles 
og vejes, men derimod skal åndes ind. 
Darwin nævner selv poesien, teater-
kunsten, udsigten ud over de smukke 
landskaber som en fylde, der er ander-
ledes end den benhårde fakta-viden. 

Når det bliver weekend, skal vi puste 
ud – men måske skal vi mere end det. 
Vi skal også ånde ind. Fyldes op af no-
get åndeligt. Noget, der oplader os og 
giver os kræfter. Måske som når vi slip-
per telefonen og i stedet for læser en 
bog, planter blomster i haven, går en 
tur i skoven eller rundt om søen. Når 
vi går til kor, på kunstudstilling eller i 
teateret – eller måske i kirke. Netop dér 
er der rig mulighed for at ånde ind og 
blive opladt. 
God fornøjelse med at puste ud og 
ånde ind! 
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O N S D A G S
F O R U M�

Eftermiddage, der giver et løft!

Onsdag den 4. december kl. 13.00

Julefrokost
En hyggelig eftermiddag med traditio-
nel julefrokost, Lucia-optog og ameri-
kansk lotteri. 

Man medbringer en gevinst til ca. 30 kr. 
Pris for frokosten: 125 kr. 

Tilmelding til kontoret: 86 29 57 33 el-
ler på hjemmesiden senest fredag d. 29. 
november.

Onsdag den 8. januar kl. 14.00

Winston Churchill
– mennesket, magten, 
myten
Winston Churchill er mest kendt for sin 
ledelse af Storbritannien under 2. ver-
denskrig, men hans liv rummer mange 
andre interessante og skæbnesvangre 
historier. Han var et menneske, der op-
levede overgangen fra et (sejr)rigt og 
konserverende, victoriansk samfund til 
et samfund, der skrålede med på Beat-
les-sange og så et spirende ungdoms-
oprør. To verdenskrige gennemlevede 
Churchill, hvor han spillede en central 
rolle i begge. Foredraget vil inddrage 
kendte som mere ukendte sider af 
dette rigt facetterede (og humoristisk 
tilgåede) liv.

Leise Christensen,
sognepræst i 

Skt. Johannes Sogn, ph.d.
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Kirkelauget holder 

Å B E N  K I R K E
i tiden op til 1. søndag i advent følgen-
de dage:

Fredag 29. november kl. 14 – 16
Lørdag 30. november kl. 14 – 16

Der er mulighed for en stille stund i 
kirken, hvor man kan tænde et lys og 
sætte det i døbefonten.  

Kirkelauget byder på en varm drik i vå-
benhuset.

Julekoncert
i Tranbjerg Kirke

Tirsdag 10. december kl. 19.30

Ved koncerten medvirker 

Tranbjergkoret.

Koncerten vil byde på salmer og 
sange, der hører julen til, blandet 
med fællessange.

Dirigent: Birgitte Mortensen

Alle er velkomne!

Krybbespil i Tranbjerg
Kirke – nu også med 
generalprøve
Traditionen tro opfører minikonfirman-
derne (3.c og 3.d) krybbespil i Tranbjerg
Kirke juleaften. 

Det plejer at være rigtig hyggeligt og 
noget, som minikonfirmanderne virke-
lig glæder sig til. 

I år er der desuden også mulighed for 
at komme til generalprøven og se kryb-
bespillet den 17. december kl. 14.45-
ca. 15.15 i Tranbjerg Kirke. 

Vi håber, at mange har lyst til at være 
med også denne dag. 

Gitte Ranfelt Laugesen,
Kirke- og kulturmedarbejder

Røde kors’ besøgstjeneste
Vil du gerne have besøg, eller har du 
overskud til at blive besøgsven, så ring 
til Røde Kors’ kontaktperson her 
i området
Lis Smed, tlf. 22 40 92 94
Du kan også kontakte en af
præsterne

-
e 
e 
-
g 

 
-
-
e 

e 
f 
k 
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Toddlersalmesang
I Tranbjerg Kirke er der Toddlersalme-
sang onsdag eftermiddag kl. 16.15-17.00. 

Det er en hyggelig stund i kirken for ca. 
1-5 årige og deres voksne, hvor vi synger 
forskellige salmer, og danser, leger, tæn-
der lys og blæser sæbebobler, inden vi 
slutter af med frugt, kiks og saftevand. 

Sidste gang inden jul er den 20. novem-
ber, og vi begynder igen efter jul onsdag 
den 15. januar. 

Tilmelding er ikke nødvendig. 

Ved kirke- og kulturmedarbejder  
Gitte Ranfelt Laugesen.

Julehjælp  
fra menighedsplejen
Der er mulighed for at søge hjælp fra 
menighedsplejen. Julehjælpen vil for-
trinsvis gå til enlige med mindreårige 
børn. Ansøgningsskema kan hentes på 
kirkens hjemmeside eller på kirkekon-
toret. 
Eventuelle beløb vil blive overført til en 
bankkonto, som skal oplyses på ske-
maet.
Ansøgningsfrist den 2. december.
Ansøgningen sendes til:
Kirkekontoret
Kirketorvet 2
8310 Tranbjerg J

Tranbjerg Kirke er lille  
– især når det er jul
Tranbjerg kirke er lille. Juleaften har de 
fleste oplevet vores kirke fyldt til briste-
punktet. Derfor holder vi igen i år hele 
fem gudstjenester.

Allerede kl. 10.30 holdes den første af to 
børnegudstjenester. Forhåbentlig bety-
der det, at ingen skal komme til kirken 
uden at få plads.

Skulle der alligevel ikke være plads, be-
der vi om forståelse for, at vi kan blive 
nødt til at afvise flere ved kirkedøren. 
Det har af og til været et problem, at de, 
der har fundet plads i kirken juleaften, 
har siddet så klemt, at det blev ubeha-
geligt eller uforsvarligt.

Medlemmer af menighedsrådet vil sør-
ge for, at så mange som muligt får plads 
i kirken, uden at vi sprænger dens ram-
mer. 

Med ønsket om en glædelig jul!
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Vi synger julen ind 
– med læsninger og korsang
Søndag den 22. december kl. 10.00 synger vi sammen med Højbjergkoret julen ind 
i Tranbjerg Kirke. 

Kom og oplev julefreden sænke sig ved en gudstjeneste, hvor sang, musik og læs-
ninger står i centrum. Vi synger vores skønne advents- og julesalmer, tænder ju-
lens lys, lytter til Højbjergkorets sang og hører nogle af de ord, som baner vej for 
julens komme. 

Kom og vær med til at synge ægte julestemning frem.

Når Højbjergkoret gæster Tranbjerg Kirke vil julesangene, som vi kender dem, blive 
præsenteret på forskellig vis. Der vil nemlig blive sunget på hele fem forskellige sprog! 
Danske julesange som “Dejlig er den himmelblå” vil blive sunget på sjældent hørte me-
lodier.  Der vil være traditionelle engelske carols, bl.a. “Deck the Hall", og sange fra vo-
res nordiske nabolande vil også lyde i kirken. Programmet indeholder et par klassiske 
satser, bl.a. “O Magnum Mysterium" af Tomás de Luis Victoria, og så vil der selvfølgelig 
være en stor bunke af de mest kendte og elskede danske julesange og -salmer. Flere af 
de sidstnævnte vil være som fællessange, så publikum også får mulighed for at varme 
deres jule-kolde stemmer op! 
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Forbedret rækværk
For snart lang tid siden havde vi i Tran-
bjerg kirke besøg af en arbejdsmiljø-
specialist, der bemærkede, at vores 
rækværk på pulpituret var alt for lavt 
efter nutidens standarder.
Det gav os en del at tænke over, for 
hvordan forhøjer man lige et århund-
redgammelt rækværk, der er under Na-
tionalmuseets bevågenhed?
Heldigvis for os har andre kirker haft 

samme problem, så vi lånte en god idé, 
og se bare her hvad resultatet blev! 
Vi er rigtig glade for, at det forhøjede 
rækværk nu opfylder Arbejdstilsynets 
krav og samtidig falder elegant ind i 
det samlede udseende af pulpituret og 
dets rækværk.

Lene Risør 
formand for kirke- og kirkegårds-
udvalget
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Nytårskoncert med “Svestar”
Torsdag den 16. januar kl. 19.30 i Tranbjerg Sognegård

Rendyrket spilleglæde, musikalsk le-
gesyge og et stort dynamisk spænd er 
kendetegnende for den danske folk-
kvartet Svestar. Musikken rummer alt 
fra et mere moderne tonesprog til det 
helt enkle og smukke med et tydeligt 
nordisk touch, og veksler fra det fabu-
lerende og sprudlende til det sarte og 
tyste. Med en baggrund i både klas-
sisk musik og folkemusik drives de af 
en stor fælles passion for at finde nye 
udtryk med et solidt afsæt i traditionen.
Gruppen har, udover et stort antal kon-
certer herhjemme, to vellykkede tur-
néer til Japan bag sig, og har blandt an-
det spillet i Tokyo, Osaka og Kobe med 
den svenske royalt hædrede fløjtenist 
Göran Månsson.

Svestar består af:

Anne Roed Refshauge, vokal

Kirstine Sand, violin

Kirstine Elise Pedersen, cello

Marie Sønderby, klaver

Gæstemusiker:

Søren Østergaard Pedersen, kontrabas

Der vil være forfriskninger i pausen.

Entré 75 kr.
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Vil du være en del af Tranbjerg Kirkes 
 frivilligteam?

Så kom til

FRIVILLIGAFTEN
for kommende og nuværende frivillige ved 
Tranbjerg Kirke

Tranbjerg Kirke indbyder alle, der har lyst til at være frivillige ved Tranbjerg 
Kirke til en hyggelig aften i Sognegården onsdag d. 20. november kl. 19.00. 
Der vil være lidt godt at spise og drikke, og der vil blive mulighed for at 
høre om og melde sig til forskellige frivillige opgaver i og omkring kirken.
Her er et udpluk at de spændende opgaver i og omkring kirken, som frivil-
lige er en del af:

• Minikonfirmandundervisning
• Konfirmationsvagt
• Åben Kirke
• Plejehjemsgudstjenester

• Demenssalmesang
• Onsdagsforum
• 4. maj aften
• ÅrstidsCafé

... og mange andre ting – måske har du selv nogle goder ideer, vi kan gå 
videre med?
 
Tilmelding til frivilligaften på kontor@tranbjergkirke.dk eller på 86 29 57 33 
senest 2 dage før.

Mvh Kirke- og kulturmedarbejder
Gitte Ranfelt Laugesen

Nytårsgudstjeneste  
31. december kl. 14.00
Efter en forkortet gudstjeneste byder 
menighedsrådet på kransekage og 
champagne i våbenhuset, så vi kan øn-
ske hinanden et godt nytår.

Musikalsk fyraften
Nyd at få en pause i hverdagens travl-
hed og larm og vær med til en halv time 
med musik, sang, meningsfulde ord og 
tid til ro og eftertanke i kirken!

Musikalsk fyraften:
14. november kl. 17.00

TT07-2019.indb   52 25/10/2019   07.16



13Kirke og Sogn •

Vi var ved at nærme os en situation, 
hvor vi ikke længere kunne tilbyde ki-
stebegravelser, men i skrivende stund 
forventer vi, at behovet for denne type 
gravsteder er dækket i mindst 10 år 
frem i tiden.

Men det betyder ikke, at vi nu læner os 
tilbage for at hvile på laurbærrene!
Vi skal nemlig til at gentænke indret-
ningen af den gamle del af kirkegården, 
der ligger tæt omkring kirken. Traditio-
nelt har der mest været kistepladser 
på denne del af kirkegården, men da 
efterspørgslen på kistebegravelser har 
været dalende i de seneste generatio-
ner, ser vi et stigende behov for forskel-
lige urnegravsteder.

Dette er sådan set meget heldigt, da 
de maskiner, man i dag anvender til at 

Mange har sikkert lagt mærke til, at 
der i løbet af det sidste år er foretaget 
et større anlægsarbejde på den del af 
kirkegården, der ligger vest for Sogne-
gården.

Det har været en turbulent tid, hvor der 
meget ofte har været flere gartnere fra 
firmaet Winther og Trolle, der har haft 
travlt med at lægge en stor del af kirke-
gården om.
Ideen til, hvorledes anlægget skulle 
ændres, er blevet fostret af menigheds-
rådsmedlemmer, og det er så efter-
følgende blevet beskrevet af en land-
skabsarkitekt med erfaring inden for 
anlæg af kirkegårde.

Nu er dette store arbejde heldigvis fær-
digt, så vi nu er i stand til fortsat at tilby-
de alle de kendte former for gravsteder. 

Om Tranbjerg kirkegård – oktober 2019
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grave og tilkaste kistegravsteder, kun 
kan anvendes på et mindre antal af de 
eksisterende gravsteder.
Vi har derfor påbegyndt et arbejde 
med at få lavet en egentlig udviklings-
plan for den gamle kirkegård. Både 
menighedsråd og kirkegårdsgartneren 
har en række ideer til, hvordan kirke-
gården skal ændres. Disse ideer skal vi 
have en grundig drøftelse af, så vi når 
til enighed om, hvorledes kirkegården 
skal komme til at se ud.

Vi har allerede taget det første spæde 
skridt.
Vi har ønsket at kunne anlægge en sti 
langs indersiden af den nordre mur, 
der løber parallelt med Torve Alle. 
Gravstederne tættest ved muren har 
det allerede i nogen tid været vanskel-
ligt at sælge, og derfor har menigheds-
rådet besluttet helt at stoppe salget af 
de to rækker gravsteder nærmest ved 
muren. Vi har også besluttet, at grav-

steder i det berørte område ikke kan 
forlænges / fornyes ved udløb.
En del af de berørte gravsteder har en 
resterende fredningstid på 9 år, så det 
er langsigtet planlægning, vi er ude i. 
Indtil arbejdet med at anlægge stien 
kan udføres, vil gravsteder ved udløb 
blive tilplantet med stauder, så vi får et 
stadigt større areal med blomster. Vi 
ønsker at undgå, at dele af kirkegården 
kommer til at ligge brak, og det mener 
vi at kunne opnå med en passende 
randbeplantning.

Et muligt bud på, hvordan den nordlig-
ste stribe af kirkegården kommer til at 
se ud, er en pergola med en passende 
bevoksning, sådan at der bliver et mere 
privat rum, der er beskyttet mod indkig 
fra vejen.
På hele den gamle kirkegård skal vi vur-
dere, hvilke områder der fremover skal 
have ændret status fra kistegravsted 
til urnegravsted. Det vil hovedsageligt 
være gravsteder, der ikke ligger ud til 
en af de eksisterende brede stier.
For disse gravsteder kan det blive ak-
tuelt, at vi stopper for salg og fornyelse, 
men der foreligger ikke lige nu nogen 
planer om dette. 
Vi skal også have fastlagt, hvor store 
sammenhængende områder på kirke-
gården der for øjeblikket ikke er i brug. 
Vi vil gerne på længere sigt kunne til-
byde urnegravsteder i eksempelvis 
mindre områder, der er afgrænset af 
buske / lave hække. Dette vil vi kunne 
begynde at etablere på de ubrugte om-
råder ret hurtigt efter, at en samlet ud-
viklingsplan er blevet godkendt.
Vi håber, at disse tiltag igen vil gøre det 
attraktivt at få sine kære begravet på 
den gamle kirkegård, således at vi ikke 
kommer i den situation, at området i 
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kirkens nærhed bliver til en ødemark af 
områder med græs eller ral og næsten 
ingen gravsteder.
I en del landsogne med vigende ind-
byggertal ser vi, at der bliver længere 
og længere mellem gravstederne. Den-
ne udvikling ønsker vi at undgå i Tran-
bjerg. I vort sogn er indbyggertallet 
stigende, så med den rette udformning 
af kirkegården bør det være muligt at 
få udnyttet hovedparten af pladsen – 
også på den gamle del af kirkegården.
Et emne for sig er de fine, gamle grav-
sten, der er blevet erklæret bevarings-
værdige. I øjeblikket står en del af disse 
sten lige inden for lågen i den vestre 
side af kirkegården, medens resten står 
langs med den vestlige mur. Dette kan 
kun betragtes som en midlertidig løs-
ning. 
En mulighed vil være at oprette en 
mindelund mellem den nye urnekir-
kegård og landevejen. Med den rigtige 
afskærmning og beplantning vil vi her 
kunne skabe et rum, hvor de beva-
ringsværdige sten kan blive placeret, så 
de rigtig kommer til deres ret.
Noget andet, som vi har arbejdet på i 

de seneste år, er at få etableret en kro-
kusplæne a la Rådhusparken på områ-
det mellem kirkegårdsmuren og lys-
krydset. 
Vi har i årene 2017 og 2018 plantet kro-
kusløg i fortrinsvis hvide og blå nuan-
cer. De første løg blev sponsoreret af 
Tranbjerg Tidende med et beløb på 
2.500 kr. Sidste år blev der af menig-
hedsrådet afsat 5.000 kr. til flere løg, og 
i foråret i år har vi så kunnet se de før-
ste områder med smukke blomster. I år 
bliver der plantet løg for 10.000 kr., som 
P-lauget har doneret.
Efter nogle få år skulle vore krokusløg 
gerne have delt sig så meget, at vi be-
gynder at have vores helt egen ”Råd-
huspark” i Tranbjerg, men det kræver 
lidt tålmodighed, for 1000 krokusløg 
fylder ikke ret meget på det store areal, 
før de har fået delt sig nogle gange.
Langs ydersiden af sydmuren omkring 
den gamle kirkegård har vi om foråret 
en smuk beplantning af små narcisser. 
Denne beplantning vil vi gerne supple-
re med tilsvarende løg langs ydersiden 
af både øst- og nordmur.

Lene Risør,
næstformand for menighedsrådet  
og formand for kirke- og kirkegårds-
udvalget
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ALTID
GLÆDE

noget at

sig til
VI HOLDER ÅBENTNÅR DU HOLDER FRIALLE DAGE FRA 8:00 - 21:00BAGERUDSALG HAR ÅBNET ALLE 

DAGE FRA KL 6:30

KVICKLY TRANBJERG • CENTER SYD • TLF. 8733 6500

Altid 500 varer 
 til fast lavpris ]]

- SE DE MANGE GODE TILBUD I KVICKLY AVISEN
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