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Tranbjerg – et trygt sted at være
ranbjerg Fællesråd spurgte borgerne om deres tanker om, hvordan Tranbjerg
ser ud i 2025 ved et møde for børn og voksne. 53 deltagere kom med masser
af idéer, der kan gøre byen til et tryggere sted at være. Læs mere side 17

T

Café Fensø

Ny kunststofbane

Del en god idé

Funda står bag den nye cafe
Fensø. Den er indrettet med
børnefamilierne i Tranbjerg
i tankerne, så det er et hyggeligt sted at komme med
børn. Læs mere side 10

Der skal omkring en million kroner på bordet, hvis
AIA-Tranbjerg skal have en
kunststofbane. Se hvordan
du kan støtte projektet. Læs
mere på side 40

Aarhus Kommune har sat
300.000 kroner af til gode
idéer til at skabe fællesskab
og bevægelse i lokalområdet. Så gode idéer efterlyses.
Læs mere på side 23
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Henning Sørensen
Ansvarshavende
Grønløkke Allé 92
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Kasserer
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8310 Tranbjerg, tlf.: 2485 6512
Louise H. Sørensen
Regnskab
Hyrdevænget 1
8310 Tranbjerg, tlf.: 2070 3451

redaktionens røst …

Tranbjerg tør
Jeg er let at begejstre.. Men jeg bliver altså super-begejstret,
når jeg taler med folk, som bruger dem selv og deres tid på
at lave noget fedt for borgerne i Tranbjerg og som tør at gøre og sætte gang i noget nyt.
Tranbjerg Kirke prøver noget helt nyt – Musik i Mørket.
Kom og sæt dig ned i kirkerummet den 6. februar og lyt til
stille livemusik, tænd et lys og tal med præsten. Kom og gå
som du vil undervejs – men und dig selv den oplevelse at
høre musik i det ﬂotte rum og vis kirken, at du også sætter pris på det nye og spændende initiativ. Læs mere på
kirkesiderne.

Ivan Pedersen
Annoncer
egstrupvænget 67
8310 Tranbjerg, tlf.: 2074 1931

Jeg er fuldstændig tosset med, at Tranbjerg får en ny og
spændende café, og at kvinden bag har masser af planer og
idéer med stedet. Det handler ikke bare om at lange mad
over disken, men at gøre Tranbjerg til et levende sted. Jeg
drømmer om en is til sommer i den nye café og håber, at
hele byen vil støtte op om Fundas fede idéer.

Anne L. Hededal
Journalistik
Kærvænget 27
8310 Tranbjerg, tlf.: 3121 1924

Endelig er jeg glad for, at Fællesrådet i Tranbjerg tog initiativet til et borgermøde om det, som rigtig mange snakker om
her i byen. Det var et godt og konstruktivt møde, som jeg er
sikker på skal gøre en forskel.

Stina Christiansen
Journalistik
Kirkevænget 271
8310 Tranbjerg, tlf.: 2124 7379
Flemming Laursen
Produktion
Jegstrupvænget 139
8310 Tranbjerg, tlf.: 4156 9199
Søren Juhl
Produktion
Grønløkke Allé 96
8310 Tranbjerg, tlf.: 2043 0001
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Og når vi taler om forskel – hvad kan 300.000 kroner så
ikke gøre for vores by? Det er i hvert fald penge, som kan
søges til spændende projekter i lokalsamfundet. Hvem tør
komme med gode idéer, som kan komme hele byen til gavn?
Journalist • Stina Christiansen

næste nummer
I bladet optages gratis læserbreve og redaktionelt stof, som ikke
har karakter af at være annonce. Redaktionen forbeholder sig ret
til at afgøre, hvad der betragtes som annoncelignende indlæg.
Er der tvivlsspørgsmål, kontakt da venligst redaktionen.
Indlæg, artikler, billeder, annoncer mm. til næste nummer skal
aﬂeveres til: stof@tranbjergtidende.dk senest den 20. februar,
udgivelsesdatoen er den 18. marts.
Tryk:
LaserTryk
Oplag:
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I Tranbjerg er efterspørgslen stigende,
og salgene går stærkt
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Vi har derfor brug for
endnu ﬂere salgsemner!
Går du med salgstanker?
Så kontakt EDC AROS Tranbjerg på tlf. 86 72 00 88.
Husk vi laver gratis og uforpligtende salgsvurderinger!
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Thomas
Rasmussen

Ellen Viola
Albrechtsen

Indehaver,
Ejendomsmægler
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Ejendomsmægler
MDE

Ejendomsmægler
MDE

Ejendomsmægler
MDE

Traniee

Salgskoordinator

EDC - en del af byens liv

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

86 72 00 88

|3

Tranbjerg Bibliotek

Monsterjagten
Vores monsterbog er faldet ned fra hylden, så
alle de frække monstre er løbet fra os og ud i
børnebiblioteket. Alle børn er velkomne til at
komme forbi onsdag d. 15. januar kl. 10:15 –
11:15 for at hjælpe os med at fange monstrene
igen, inden de laver for meget ballade. Arrangementet er gratis men kræver tilmelding. Tilmeldingen foregår på www.aakb.dk/tranbjerg.

Informationsmøde om læsekredse og guidet fælleslæsning
Interesserer du dig for at læse, og har du lyst
til at dele din læseglæde med andre? Så kom til
informationsmøde torsdag d. 16. januar fra kl.
14:30-15:30 og ﬁnd ud af, hvordan man laver
en læsekreds og hør mere om guidet fælleslæsning, som er et helt nyt koncept, vil tilbyder på
Tranbjerg Bibliotek. Arrangementet er gratis
men kræver tilmelding. Tilmeldingen foregår
på www.aakb.dk/tranbjerg.

Guidet fælleslæsning – 10 ugers
forløb
Har du lyst til at prøve at være en del af en
læsegruppe, som mødes hver onsdag kl. 14:0015:30 fra og med uge 5 til og med uge 14, hvor
vi deler vores umiddelbare undren eller begejstring, når vi læser en novelle og et digt sammen for første gang? Så meld dig til guidet
fælleslæsning, hvor Emilie, som er biblioteksformidler, vil guide læsegruppen gennem højtlæsning og samtale. Skriv til Emilie på embol@
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aarhus.dk eller ring på 41856608 for at tilmelde dig eller for at høre mere.

Bibliotekscafé
Emilie Bohman Lange og Sarah Dammand
Larsen er de to nye faste bibliotekarer på Tranbjerg Bibliotek. De inviterer ind i varmen til
en kop te eller kaffe og en hyggelig, uformel
snak om biblioteket onsdag d. 6. februar kl.
14:00 – 15:00.

Fantasifulde robotter - workshop
Hvilken slags robot vil du allerhelst have på
dit værelse? En der kan give dig knus, stjæle
slik eller vække dig om morgenen? Kom til
workshop på Tranbjerg Bibliotek fredag d. 14.
februar kl. 11-13, hvor børnene skal bruge deres fantasi, pap og maling, når de skal ﬁnde
på, hvilken slags robot, de vil bygge. Børnene
kommer bl.a. til at møde to robotter, der også
er kunstværker. Arrangementet er gratis men
kræver tilmelding. Både børn og voksne skal
booke en billet. Tilmeldingen foregår på www.
aakb.dk/tranbjerg.

Englemagersken – en fortælling
om Dagmar Overby
Pia Lindegaard Nielsen fortæller den hjerteskærende og grufulde historie om Dagmar
Overby og hendes drab på mindst 8 spædbørn
i 1910’ernes København. Det er en grufuld og
spændende fortælling, som giver et indblik i
1920’ernes Danmark og en verden med hårde

bibliotek

levevilkår. Hvordan kan vi forstå Dagmar – ja,
kan vi forstå hende? Kan historien om Dagmar fortælle os noget om etik, moral, kultur
og køn? Fortællingen kan høres torsdag d. 20.
februar kl. 19-20:30. Skynd dig at booke en
billet allerede nu. Arrangementet kræver tilmelding og koster 25 kr. per billet. Tilmeldingen foregår på www.aakb.dk/tranbjerg.

Baby- og børnemassage
Tranbjerg Bibliotek får besøg af massageinstruktør Stefanie Vinther, der vil undervise
forældre i babymassage for babyer i alderen
3-8 måneder onsdag d. 11. marts kl. 10.3011.30 og børnemassage for børn fra 3 år kl.
12-13. Stefanie vil give jer praktisk viden om,
hvordan I kan give jeres børn massage, og
hvilke fordele massagen har. I vil lære om muskelgrupper og akupressurpunkter samt få tips
til at afhjælpe urolig søvn og maver, der driller.
For de større børn vil der være fokus på fysisk
kontakt og nærvær, som styrker kropsforståelsen og den trygge relation mellem forælder og
barn. Se www.aakb.dk/tranbjerg for yderligere
info. Arrangementet er gratis men kræver tilmelding. Kun barnet skal have en billet. Tilmeldingen foregår på www.aakb.dk/tranbjerg.

Fastelavn
Tag familien med til en kreativ eftermiddag
torsdag d. 20. februar kl. 13-17.Vi pynter fastelavnsris og laver masker, så I kan blive klar til
fastelavn. Vi har alt, der skal bruges - I møder
bare op.

Historiefortælling med Brita
Kom og vær med til en hyggelig stund torsdag
d. 27. februar 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 gratis men kræver tilmelding. Tilmeldingen
foregår på www.aakb.dk/tranbjerg.

Strik-in
Torsdag den 6. februar og 5. marts kl. 18-19 er
der strik-in på Tranbjerg Bibliotek. Er du erfaren, nybegynder eller midt imellem, så kom
og vær med til strikke- og hækleaften. Der er
plads til hyggelige snakke og en kop te eller
kaffe.

Adresse
Tranbjerg Bibliotek
Kirketorvet 6
8310 Tranbjerg J
Tlf: 8940 9500
E-mail: tranbjergbibliotek@aarhus.dk
Internetadresse:
www.aakb.dk/tranbjerg
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CENTER SYD
Åbningstider:
Mandag-torsdag kl. 10.00 -17.30
Fredag
kl. 10.00 -18.00
Lørdag
kl. 10.00 -13.00
Tlf. Shoes: 81 71 17 29
Tlf. Fashion: 20 43 17 29

P

Gratis parkering
lige ved døren

Shop online på byhein.dk

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

8629
9886
mail@tranbjergfys.dk

Kør ind og stol trygt på at

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

Solbjerg Biler

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

AutoPartner – for en sikkerheds skyld
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seniorinfo

Vigtige tidspunkter i Koloritten
08. jan.

Brugerrådsmøde kl. 10 – 12

14. jan.

Tøjsalg kl. 10 - 14

29. jan.

Årsmøde kl. 17 – 20

31. jan

Hattedamer kl. 13.30

05. feb.

Brugerrådsmøde kl. 10 - 12

20. feb.

Rigtige Mænd – Højbjerg Maskinfabrik kl. 13

21. feb.

Karneval kl. 17.30

04. mar. Brugerrådsmøde kl. 10 – 12
11. mar. Hattedamer kl. 16.30
19. mar. Rigtige Mænd – Slagteri i Horsens kl. 13
Husk, du kan altid gå ind på Brugerrådets hjemmeside og læse nærmere om arrangementer. Siden bliver løbende opdateret.

www.tranentranbjerg.dk
l o k a l ce n t e r e t

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

Café Tranen,
Lokalcenter Tranbjerg

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

Forebyggelseskonsulent:

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

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

Sundhedsenheden og
borgerkonsulenter:

Frivilligkonsulent:

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

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

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

375,-

Lille eftersyn kun kr. 295,-

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

Tlf. 86 29 33 22
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julemarked

Julemarked på Lokalcenteret
d. 23. nov. blev der afholdt en anderledes Markedsdag på
L ørdag
Lokalcenteret. Det myldrede med gæster i alle aldre. Udenfor havde Pylle sat sin bod op med popcorn, slik mm. Desværre blæste det for
meget til, at han ville sætte sin medbragte hoppeborg op.
Boderne indenfor bugnede med julepynt og gaveideer. Nissemor
gav nissehuer til alle børn, der ledte efter de skjulte nisser. Nissemor
og nissefar dansede om juletræet med store og små og bagefter var
der godteposer til børnene. Caféen solgte gløgg og æbleskiver samt
frokostretter.
Klokken 13 kom Den Jyske Pigegarde. De gik en runde om Lokalcenteret til stor glæde for mange beboere i Plejeboligerne og sluttede af
med julekoncert i Pyramidesalen.
Tak for jeres interesse og støtte til arragementet.
Brugerrådet i Tranbjerg
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Center Syd får mere liv med ny café
skellige restauranter, så kombinationen af
en café, reklame og indretning er lige det,
Funda altid har drømt om.
Da hun var 18 år, startede hun sin første café i Rudkøbing sammen med sine
to søstre. De var henholdsvis 17 og 20
år. Kort tid efter blev Funda gift med sin
mand, Ømer, ﬂyttede til Aarhus og ﬁk sine tre piger. Hun har også haft et smut til
Odense, hvor hun også havde en café.
- Jeg kan ikke stå stille. Men nu vil jeg
gerne have lidt ro. Så forhåbentlig kan jeg
være her i lang tid.

Ejeren bag den nyåbnede café Fensø
i Center Syd har masser af tanker og
planer med sin café. Den skal være
med til at skabe en ny kultur i byen.
Af Stina Christiansen
Funda har længe søgt
D enefter45-årige
lige det, der skulle til for at gøre hende glad. En hverdag uden monotoni, hvor ikke to dage er ens og med udfordringer til hende. Og nu har hun fundet
den helt rette kombination med caféen
Fensø i Center Syd, som hun næsten lige
har åbnet.
- Jeg ville bare gerne have en lille hyggelig café. Men det blev så ikke så lille en
café alligevel, siger Funda med et smil.
Hun har en baggrund fra reklamebranchen, men har også tidligere stået for for-
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Forbogstaver
Caféen hedder Fensø. Navnet har Funda
fundet på ved at tage forbogstaverne på
sin lille familie.
F for Funda, E for datteren Enise, N for
datteren Nisaela, S for datteren Selina og
Ø for manden Ømer. Funda har tyrkiske
rødder, men er født og opvokset i Danmark og bor i Viby.
Men det tog lidt tid at ﬁnde det sted,
hvor Funda havde lyst til at have sin café.
- Jeg har kigget rigtig mange steder,
men jeg er kræsen. Jeg skal kunne føle, at
det er det rigtige. Jeg har set mange helt
etablerede restauranter, som var lette at
overtage. Jeg vil ikke give mange penge
for at ligge inde i byen, og det er ikke så
dyrt her som inde i byen. Der skal være
god plads til kunderne her, og jeg skal
have plads og tid til min familie, siger
Funda.
Dødt center
Der er ﬂere af Fundas venner, der har advaret hende mod projektet.

ny café
- Mange har sagt, at det er et dødt
center, og folk kan slet ikke se mulighederne. Men jeg kan se en masse muligheder. Jeg kan bruge bagindgangen, så jeg
kan bruge området bagved til at lave nogle hyggelige ting. Hele området bagved
fangede mig, fordi det står urørt og har
den fede natur. Der skal ske noget på den
sti her. Vi skal skabe en ny kultur, siger
Funda med et stort smil.
Og hun har masser af planer for caféen
og området med alt fra byfest til barselsbrunch, seniorfrokoster og lækre is.
Mødregrupper kan komme i caféen
og hygge sig, seniorerne kan få dagens
frokostret, dessert og kaffe, og børnefamilier kan købe sig et fornuftigt måltid
og hygge sig sammen. Menuen kommer
blandt andet til at bestå af brunchtallerkener, burgere, toasts, nachos, sandwich, salater, ﬁske- og pastaretter. Og til sommer
smoothies, iceblends og en lækker isbar,
hvor kunderne selv kan vælge toppings og
forskellige slags is.

Der er ikke spiritusbevilling på Fensø,
men det kommer måske senere, hvis der
er ønske om det fra kunderne.
Iderig
Fundas hoved sprudler af gode idéer, der
skal gøre Fensø til Tranbjerg-borgernes
foretrukne mødested til en kop kaffe, en
familiefredag eller en børnefødselsdag.
- Der er 12.000 indbyggere i Tranbjerg, og jeg synes klart, at her mangler
noget. Det her skal være et sted, hvor man
kan spise og hygge sig. Jeg har selv gået
gennem centeret mange gange og tænkt,
hvorfor er her ikke en café. Generelt har
jeg tænkt på, hvad jeg selv mangler i forhold til at være en travl børnefamilie, og
det er et sted som dette, siger Funda.
Åbningstiderne bliver i første omgang fra 10 til 21, men de bliver justeret,
hvis det viser sig, at behovet er noget helt
andet.

Glæd dig til et nyt år sammen med
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Står I og mangler en murer til en af de nedenstående opgaver, så ring
og få et uforpligtende tilbud.
s Omfugning af murværk
Skorsten
s Pudsning og vandskuring
s Badeværelser
s Klinker og flisearbejde
s Tilbygning, ombygning
og renovering
s Diverse reparationer

40 95 54 42

aps
Kåre Henneberg Laursen
Skovgårdsvænget 530 · 8310 Tranbjerg

www.tranbjerg-murerservice.dk

www.lumen.dk

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

Priser fra 250,-/md
5SBJMFSFVEMFKFTq'MZUOJOHUJMCZEFT

Mere plads for pengene!

tlf. 50 56 86 06
www.lumen.dk
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INVITATION TIL ÅRSMØDE

VI ER SAMMEN
OM TRANBJERG
Onsdag den 29. januar 2020 kl. 17.00 – 20.00
-alle borgere i Tranbjerg og omegn er velkomne!

Kom og hør hvad der allerede nu sker på Lokalcenter Tranbjerg og vær
med til at sætte dit præg på, hvad der skal ske i fremtiden.
Brugerrådet på Lokalcenter Tranbjerg er et formelt valgt organ, bestående af engagerede mennesker fra lokalområdet. Har du lyst til at deltage,
er du velkommen.
Efter mødet er Brugerrådet vært ved spisning. Drikkevarer kan købes i
Caféen. Derefter underholder Kelds Kulinariske Kapel.
Mødet ﬁnder sted på Lokalcenter Tranbjerg, Torvevænget 3A
TILMELDING
Af hensyn til bespisningen er tilmelding nødvendig senest 21/1,
og kan ske til: Kirsten Laursen tlf. 2139 1765
eller i Netcaféen på Lokalcenteret d. 21/1 mellem 10 og 12.
Spørgsmål kan rettes til brugerrådsformand Lillian Godsk tlf. 2326 8031
Venlig hilsen
Brugerrådet på Lokalcenter Tranbjerg og
repræsentanter for Aarhus Kommune, Område Syd

Få tjekket hørelsen i Tranbjerg
2. januar åbnede Lisette Horndrup
Tranbjerg Hørecenter, hvor du kan få
tjekket hørelsen og tilpasset høreapparatet.
Af Stina Christiansen
ﬂere måneder har Lisette Horndrup
brugt sin tid på sit arbejde og fritiden på at sætte lokalerne på Hovedgaden
i den gamle cykelbutik i stand. Den 2. januar stod hun klar til at betjene de første
kunder – en dag hun længe havde glædet
sig til.
Lisette Horndrup er 48 år gammel og
er uddannet audiologassistent. Og hvis du
ikke lige ved, hvad sådan én laver, så er
det altså dem, der foretager høretests, rådgiver og tilpasser høreapparater og sikrer,
at høreapparatet sidder og fungerer, som
det skal.

I

Fra kaffeautomater til høreapparater
Lisette begyndte som Social- og Sundhedshjælper og tog et par omveje, inden
hun fandt den rette hylde.
- Jeg arbejdede ved Wittenborg, som
laver kaffeautomater. Her testede jeg automaterne, men da fabrikken skulle rykke
til Italien i 2010, ﬁk jeg muligheden for
at skifte branche. Jeg havde længe tænkt,
at jeg ville lave noget andet og ville gerne
arbejde med mennesker igen. Så faldt jeg
over uddannelsen og kunne se, at den lige
præcis ville løse mine to behov – teknik
og mennesker, fortæller Lisette Horndrup.
- Jeg tænkte, hvorfor jeg ikke havde
fundet ud af det for længe siden.
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Lisette Horndrup, indehaver af Tranbjergs nye
hørecenter..

Leget med tanke
Hun tog uddannelsen og praktikken i Vejle, har været forbi Audiologisk Klinik på
Aarhus Universitetshospital og senest arbejdet i en øre-, næse- og halsklinik i Aarhus midtby, hvor hun havde stået for den
daglige drift i Hørecenteret.
- Da jeg havde drevet klinikken i halvandet år, tænkte jeg, at det er jeg da ret
god til.
Hun, datteren og manden var i mellemtiden ﬂyttet til Tranbjerg, og Lisette
tænkte, at Tranbjerg og omegn da lige
præcis mangler et hørecenter.
- Jeg har gået med tanken i ½ års tid.
Jeg har været tilfreds med mit arbejde,

h ø r e ce n t e r

Tranbjergs nye hørecenter.

fordi jeg har kunnet stå for det hele selv.
Men da jeg så til leje-skiltet, så tænkte jeg,
at nu havde jeg fundet lokalerne. Det er
et genialt sted, hvor der kommer mange
mennesker forbi, det er let at komme til
og parkere, bussen holder lige ved døren,
og letbanen stopper lige 350 meter herfra,
siger Lisette Horndrup.
Hjemmebesøg
Kan man ikke komme til Lisette, kommer
Lisette gerne til kunden. Hun tager nemlig på hjemmebesøg.
- Jeg kører ud. Jeg tilbyder kunderne,
at jeg kommer hjem til dem med mit udstyr. Jeg vil dog helst have kunderne her,
hvor forholdene er optimale. Men for
nogle er det en bedre løsning, at jeg kommer til dem, og så kan vi sagtens aftale
det.

Det er noget avanceret udstyr, som står
på klinikken til høretesten. Det kræver ro
at kunne foretage en test, men det er der
heldigvis i lokalerne på Hovedgaden.
Men hun ønsker ikke et liv på landevejen, som andre gør det, men glæder sig
rigtig meget til livet som selvstændig i sin
nye butik.
Der er faste dage, hvor hun er i butikken og ellers er det efter aftale.
Der er sket rigtig meget udvikling på
høreapparat-området, og mulighederne
for at få hjælp til hørelsen er mange.
- De ældre er også med på alt det nye
– både streaming af telefonopkald eller
muligheden for at høre lydbog og andet
direkte i høreapparatet. Det er et område, hvor der hele tiden er udvikling,
så man skal følge godt med, siger Lisette
Horndrup.
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K Wagtmann
Malermester
Kristian Wagtmann
Tlf: 23 485 438

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

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

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

E-mail: kristian@wagtmann.dk
www.wagtmann.dk
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Skal gulvet holde, så ring til Polle.

60800807
16 |

b o r ge r m ø d e

Dialog og workshop om Tranbjerg
Tranbjerg Fællesråd inviterede til pizza
og en snak om, hvad der skal til for, at
Tranbjerg bliver et trygt og godt sted
for alle - både børn, unge og alle andre.
Af Stina Christiansen
på Grønløkkeskolen var
K antinen
godt fyldt op, da fremtidens Tranbjerg var på bordet onsdag den 4. december. Borgere fra 10 år og opefter var inviteret til en snak om, hvad de unge mangler i byen, og hvad der generelt skal til for
at gøre det til en god og tryg by.
Der var også inviteret repræsentanter
fra Aarhus Kommunes Børn og Unge afdeling, skolen, klubben, Natteravnene og
Østjyllands Politi. De fortalte om, hvordan de hver især arbejder med at skabe
tryghed i byen.
En Lego-and
Efter præsentationsrunden skulle de mange fremmødte også i gang. Alle ﬁk udleveret en bolsjestribet slikpose med Legoklodser, og da der blev sagt ’Go’, skulle de
samles til en and. Alle havde de samme
klodser at gøre godt med – men det blev
til mange forskellige ænder, hvor nærmest
ikke to var ens.
Herefter var der gruppeinddeling og
debat om, hvordan Tranbjerg ser ud i
2025. Hver gruppe fremlagde efter et
kvarters debat deres idéer til, hvad der
skal til for at skabe forandringer i byen.
Det blev til forskellige overskrifter, som de

fremmødte så kunne vælge
sig ind på i nye grupperinger
og tage en mere konkret snak om, hvordan man kunne komme videre med sådan et projekt.
Store tanker
De enkelte grupper kom med tanker om
medborgerhus, multihal, fælles kalender, byfest, en frivillig-bank og meget
meget mere. Èt af de spændende projekter var også tanken om et sted til de
unge ved rensningsanlæggets grund med
skaterbane.
Fællesrådet skal i den nærmeste fremtid arbejde videre med idéerne og se,
hvordan de kan komme videre med dem.
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Der var ﬁn tilslutning til Tranbjerg Børnenes Venner´s første julemarked den 30. november.

Julemarked
ranbjergs nye støtteforening for
børn og unge, Tranbjerg Børnenes
Venner afholdt lørdag den 30. november
for første gang Julemarked på Tranbjerg
Naturcenter. Mange af Tranbjergs borgere mødte op og havde nogle hyggelige
timer, samtidig med at de støttede foreningens hovedformål, nemlig at samle
midler og kræfter til at skabe forbedrede
forhold for byens børn og unge på især
udeområderne.
Tilsammen tilberedte og spiste gæsterne over 200 pandekager, købte over 500
æbleskiver samt stort set alt, hvad bestyrelsen havde lavet af julepynt, småkager,
brændte mandler og gran. Det sikrede en

T
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omsætning på den gode side af 10.000
kroner. Et resultat som kalder på en gentagelse af denne success til næste år.
På markedet blev også de sidste af foreningens skrabejulekalendere solgt, hvor
man kunne vinde ﬂotte præmier sponsoreret af vores lokale butikker, som støtter
foreningens arbejde.
Hvis du ikke har fået meldt dig og din
familie ind i foreningen, kan det ske ved
at mobilepaye 100,- til “box15820”og
skrive din mailadresse i kommentarfeltet.

julemarked
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^ǇŶŐĚŝŐĨŽƌĊƌƐŐůĂĚ
KŶƐĚĂŐĚ͘ϰ͘ŵĂƌƚƐϮϬϮϬŬů͘ϭϵͲϮϭ
inviterer AIA-Tranbjerg gymnastik igen til sangaften i
Pyramidesalen, Lokalcenter Tranbjerg, Torvevænget 1

Vi får besøg af Bente Busk, som er tidligere kulturhusleder i Ikast og musiklærer
i folkeskolen med rod i gymnastik og højskolelivet. Bente vil guide os gennem
aftenen, hvor vi skal synge alle de sange, vi kender og elsker. Men vi skal også
lære nye sange. Repertoiret vil være både forårssange, kærlighedssange,
nationalsange m.m. Arrangementet er for alle i Tranbjerg, uanset om man er
medlem af gymnastikafdelingen.
WƌŝƐ͗ 50 kr. pr. deltager (inkl. en kop kaffe og et stykke kage)
dŝůŵĞůĚŝŶŐ͗ http://www.aiatranbjerg-gymnastik.dk/Arrangementer-Salg
eller ved betaling i MobilePay (56101)
Kvittering for betaling gælder som adgangsbillet til arrangementet.
dŝůŵĞůĚŝŶŐƐĨƌŝƐƚ͗ d. 17. februar 2020

Vi glæder os til at se en masse Tranbjerg-borgere til en hyggelig
og munter aften.
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A D VO K AT T O L S T RU P
8629 5400
www.advokatkirstentolstrup.dk
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”Har Dit Gulv brug for hjælp?”
mail@andersenhansengulv.dk
www.andersenhansengulv.dk
Børup Tværvej 14, 8310 Tranbjerg
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REVISIONSFIRMAET

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

Dyrlæge
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Bech

Dyrlæge
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Dyrlæge
Anette Valeur
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Dyrlæge
Peter Weis
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Dyrlæge
Gitte Stenholt

go d e i d e e r

300.000 kr’s pulje til de gode idéer
Der er sat omkring 300.000 kroner af
til byens bedste projekter, og alle kan
være med til at bestemme, hvilke idéer der skal realiseres.
Af Stina Christiansen
Kommune har sat omkring
A arhus
300.000 kroner af til et borgerbudget, hvor borgerne i Tranbjerg kan være
med til at fordele pengene ud til projekter
i lokalsamfundet. Tranbjergs indbyggere
skal selv komme med projekterne og fordele pengene gennem en afstemning på
en hjemmeside og på Tranbjerg Bibliotek.
Det vil sige, at hver enkelt borger i
Tranbjerg får lov til at komme med et
bud på, hvordan de synes, de 300.000 kroner skal fordeles ud til projekter i deres
lokalsamfund.
- Det er en ny metode, Aarhus Kommune bruger for at styrke medborgerskab
og demokrati i lokalsamfundene. Ved at
lade borgere i fællesskab fordele budgetter tror vi, at der kommer bedre ideer på
bordet, fordi borgere er eksperter i deres
lokalsamfund og har en masse virkelyst.
Der kommer mere om afstemning og fordeling af penge, når vi nærmer os, fortæller Frederik Ingvardt Pedersen, Udviklingskonsulent i Udvikling og Demokrati,
Aarhus Kommune.
Krav og deltagere
Der kommer mere info senest i februar,
hvor det hele bliver mere konkret, men
der er naturligvis allerede nogle rammer
på plads.

Kravet til projekterne er, at de for at
blive godkendt skal skabe fællesskab og
bevægelse i lokalområdet og være offentligt tilgængelige. Så har du en idé, eller
er du interesseret, kan du allerede nu gå i
tænkeboksen. De nærmere krav kommer,
når vi kommer nærmere februar.
Alle kan deltage. Både børn, unge,
midaldrende og ældre, og Aarhus Kommune skal nok invitere nærmere, når tiden kommer. For at stemme kommer der
en aldersgrænse, men den er ikke fastsat
endnu.
Workshops
I marts bliver der mulighed for at mødes
på Tranbjerg Bibliotek sammen med andre borgere og ﬁnde på ideer eller koble
sig på andres ideer. Her vil der også være
hjælp at hente til at udvikle sin ide.
Vil du allerede nu vide mere, kan du
kontakte Frederik Ingvardt Pedersen, Udvikling og Demokrati, Borgerservice på
mail frip@aarhus.dk eller telefon: 22 27
35 91. Her kan du også blive skrevet på en
mailingliste om projektet.
Tranbjerg Tidende kommer naturligvis
til at følge dette spændende projekt tæt.

G o d e id e e r
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Spooky Halloween for de nye 5. klasser
Når der står klassesammenlægning på
skoleskemaet, skal der nogle gange
utraditionelle metoder i brug for at
ryste klassen sammen, og det sætter
tanker i gang hos forældrene.
Af Christina Jønsby
2019 kom meldinD engen2.om,september
at de ﬁre 5. klasser skulle
blive til tre. Vi havde set det komme, men
havde nok ikke helt regnet med, det blev
allerede inden efterårsferien. Fuld af tanker om fremtidens 5. årgang, klassesammenlægningens konstellation og tro på at
skolens kompetencer og erfaringer ville
danne grundlag for 3 gode nye klasser,
lagde vi forældre os i selen for at holde
det gode humør og de positive tanker.
I 5.B’s forældreråd var det klart med
blandede følelser, og ikke kun på grund
af, at børnene skulle skifte klasse, men også fordi vi forældre havde skabt et solidt
grundlag for fælles forståelse og samarbejde mellem både forældre og lærere. Vi
var kede af at miste hinanden. Og det var
vi ikke ene om, for faktisk var det gældende for alle ﬁre klasser, at man kunne høre
et “ÆV, nu bliver vi forældre også spredt,
og hvordan kommer vi til at lære de andre forældre at kende”. Erfaringen viser,
at det er i de mindre klasser forældrerelationerne dannes, og det er her, der skabes
venskaber og bekendtskaber, der gør, det
er nemmere at kommunikere sammen også de svære samtaler. Det er alt andet
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lige meget nemmere, når man ved, hvem
der tager telefonen i den anden ende.
I et led i at lære hinanden at kende efter klassesammenlægningerne på 5. årgang havde vi to mødre til drenge i 5.
klasse på Tranbjergskolen besluttet os for
at lave et Spooky Halloween-arrangement
for hele 5. årgang. Vi ville involvere en del
forældre for at mødes på tværs af klasserne, og vi ønskede at se børnene sammen,
ﬁnde ud af hvem de er og ikke mindst give dem muligheden for at ﬁnde sammen i
andre rammer uden for skoletiden.
En pige forsvandt i Tranbjerg
Fredag aften den 1. november sprang 5.
årgang på Tranbjergskolen straks til med
deres snilde og kløgtige hænder for at ﬁnde de ting, en pige havde tabt, da hun forsvandt i Tranbjerg.
Børnene skulle klare udfordringen
gennem spindelvævet, forbi kratluskeren

halloween
gen, der måtte på skadestuen og have 5
sting i panden efter et sammenstød med
en anden fra gruppen, ﬁk de ros og anerkendelse og lov til at indtage spooky slik
og kage sammen med resten af 5. årgang.
Den lille pige blev reddet ud af en ﬂok
drenge og piger og er nu sikkert hjemme
hos sine forældre i Tranbjerg.

og møde heksens udspekulerede metoder
med små babyhjerner for at ﬁnde pigens
hårbøjle. Via lysende græskarhoveder, oplyste stier, lyskæder og græskarlanterner
fandt de vej gennem skoven, men ikke
uden at blive skræmt fra vid og sans af de
to mega spooky Fredag d. 13. mænd med
deres knogler. Inde i skoven gemte der
sig i hulen en skør kvinde med blod, som
børnene smagte. Her skulle pigens ring
også ﬁndes i mængden af klistrede øjne.
Videre herfra lyste stien op hen mod
det talende og lokkende vindue, som
skulle passeres, inden chokket over pigen
i buret udløste skrig og skrål. Ud af skoven og rundt på stien skulle pigens bamse
indsmurt i blod reddes op af de klamme
tarme og Fredag d. 13. mændene skræmte
på ny.
Tilbage på Naturcentret ﬁk hver gruppe med 5-7 børn kontrolleret, om alle opgaver var løst, og at alle var med tilbage.
Desværre var der en gruppe, der kom tilbage uden én af pigerne fra deres gruppe,
og det var tæt på, at denne gruppe ikke
ﬁk lov at komme i skjul og modtage heksesaft fra den store sorte gryde i bålet og
de dertilhørende Halloweenkager. Men
fordi gruppen havde taget sig godt af pi-

Ikke sidste klassesammenlægning
Vi ved godt, økonomien skal hænge sammen for skolen, og vi ved, det med stor
sandsynlighed ikke er sidste gang, der er
sket en klassesammenlægning på Tranbjergskolen. Det gør det dog ikke nemmere for nogen, men måske kan der skabes
nye rammer for, at adskillelsen for os alle
i fremtiden bliver mere spiselig.
Personligt tror jeg ikke det gode samarbejde kommer af sig selv. Forældre mødes ikke på samme måde med klasserne i
udskolingen, kun få, ofte forældrerådene,
oplever børnene sammen og lærer børnene at kende. Men langt de ﬂeste forældre
ser ikke deres børn i klassesammenhænge
allerede fra 4. - 5. klasse. Det synes jeg er
en skam. For hvis vi forældre ikke kan
snakke sammen, og vi ikke kender hinanden, hvordan kan vi så støtte vores børn i
deres skolegang, frikvarter, fritidsaktiviteter og samvær med vennerne. De online
computerspil er også medvirkende til, at
vi forældre sjældent ser vores børns kammerater. De sidder på hver sit værelse og
spiller og formentlig med lukket dør, og
vores omgang med børnenes venner aftager derfor ret kraftigt allerede fra omkring
4. klasse af.
Udfordringerne i udskolingen
Hvordan bliver det så ikke, når de kommer i udskolingen, hvor større udfordrin-
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halloween
ger som rygning, alkohol, stoffer og hærværk træder til, og vi ikke kender de børn,
eller dennes forældre, vores eget barn færdes med? Vi forældre bør komme på banen inden, for her har de mindst lige så
meget brug for vores støtte og opbakning.
Men der opleves en barriere, som komplicerer det for os forældre i og med, vi ikke
kender hinanden ret godt som forældregruppe grundet sammenlægninger. Kender man hinanden fra 0. klasse, er der stor
sandsynlighed for, at der er dannet nogle
fælles værdier, om end de er tydelige eller
ej. Men dette vil for mange ikke være tilfældet i fremtiden.
Udvikle TIT-modellen
Men hvad er det så, vi kan gøre? For mig
personligt handler det om italesættelse af
udfordringerne, vi skal vide, vi har hinandens ryg, og det gælder ikke kun vores
eget barns klasse, men generelt på hele
årgangen. Jeg så rigtig gerne, at vi kunne
videreudvikle Trivsel i Tranbjerg (TITmodellen red.) til at rumme en årgang og
ikke blot én klasse. Jo ﬂere børn og forældre vi kender i Tranbjerg, jo stærkere
står vi, når det enkelte barn har behov for
støtte. Det bliver nemmere og mere legalt at ringe til de andre forældre og søge
sparring eller viden.
På skolen har de meget fokus på børnene og deres behov, hvilket bestemt er
nødvendigt og godt, men som forælder
synes jeg, det ville være guld værd, hvis vi
satte mere fokus på forældresamarbejdet.
Skoleleder Hanne Gammelgaard er helt
enig i, at der med fordel kan sættes mere
fokus på forældresamarbejdet, samt det
kendskab man som forældre har til sine
børns lærere. Hanne er med på at indgå
et samarbejde omkring TIT på Tværs,
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hvilket forhåbentligt skal startes op på 5.
årgang inden længe. Herefter kan man
håbe det bringer så meget godt med sig,
at det vil sprede sig til alle årgange fra 0.
til 9. klasse.
Med 52 tilmeldte børn og 20 hjælpende forældre blev Spooky Skovtur til en
succes, hvor både forældre og børn havde
en fest. Idéen om at samle forældre og
børn lykkedes, og det er bestemt ikke sidste gang et sådant event skal afholdes.
Vi skal kende hinanden, børnene er
vores fælles ansvar i Tranbjerg. Tranbjerg
børnenes venner er tilmed et glimrende
eksempel på, at vi skal stå sammen. Og vi
skal gøre det i dag og ikke i morgen.

Tranbjerg

Murermester

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

Apotek
Kirketorvet 18 • Tlf. 8629 9311
Åbningstider:
Mandag - Fredag 9.00 - 17.30
Lørdag
9.00 - 13.00

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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LÆS MERE OM KURSET OG TILMELD DIG PÅ
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AIA-TRANBJERG
GYMNASTIK

Lørdag den 23. november blev der afholdt Juleopvisning i Grønløkkehallen. Alle børnehold over 6 år var på gulvet for at vise, hvad de havde
lært indtil nu. Det var en hyggelig eftermiddag med flotte opvisninger, et
stort dejligt publikum og så havde vi også besøg af julemanden og hans
nissepiger. Vi vil gerne sige tak til de mange forældre, der sponsorerede
kager til vores kagebod, til Kvickly som sponsorerede service til kageboden, til Rema der sponsorerede slik og pebernødder til julemanden og ikke
mindst tak til vores instruktører og hjælpere, som gør et stort stykke
frivilligt arbejde i Gymnastikafdelingen.



AIA-TRANBJERG
GYMNASTIK
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VI VED, HVAD DER KRÆVES
FOR AT FÅ BOLIGERNE SOLGT
... SKAL VI OGSÅ SÆLGE DIN?
SOLGTE BOLIGER
I TRANBJERG:

39
19

17

ANDEN MÆGLER

ANDEN MÆGLER

* Boligsiden.dk // Find mægler: Solgte boliger (alle boligtyper) blandt ejendomsmæglere i området i 8310 Tranbjerg J de seneste 12 månder (fra d. 14.11.2019)

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
Ejendomsmæglerkæde for Danske Bank koncernen
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Ring:

8629

0711

red liv

Red liv i Tranbjerg
Ved du hvor Tranbjergs hjertestartere beﬁnder sig? Og at du faktisk kan
gøre en forskel med hurtig hjælp. Vær
med til Hjertestarterløbet i Tranbjerg.
Af Stina Christiansen
et hjertestop
K unuden11for% overlever
hospitalet, hvis ingen træder til, før ambulancen kommer. Men får
du hjælp med hjertestarter og hjertelungeredning inden for 3-5 minutter, så stiger dine chancer til 50-70%. Når et menneske falder om med hjertestop, er hurtig
hjælp afgørende. Derfor er det vigtigt at
træde til, når det gælder. Og du kan ikke
gøre noget forkert. I stedet kan du gøre en
stor forskel for et andet menneske ved at
ringe 1-1-2, tilkalde nogle ﬂere hjælpere,
give hjertemassage eller løbe efter en hjertestarter. Sådan lyder ordene på Trygfondens Hjertestarters hjemmeside.
I Tranbjerg er der ﬂere hjertestartere
rundt omkring – eksempelvis er der en
ved AIA, Motion og Liv, Tranbjerg Kro og
Lokalcenteret. Det kan være rart at vide,
hvis uheldet er ude.

Med TrygFondens Hjerteløber-app,
Hjertestart-app og 112-app kan du og din
mobiltelefon være med til at redde menneskeliv. De giver dig et hurtigt overblik
over placeringen af de nærmeste hjertestartere – og der er i skrivende stund
20594 i hele Danmark.
Løb eller gå Hjertestarterløbet i Tranbjerg
Søndag den 3. maj 2020 afholder Hjerteforeningen for anden gang Landsuddeling. I den anledning arrangerer Tranbjerg
Løber et Hjertestarterløb, hvor du kan
gå eller løbe og blive klogere på hjertestarterne i Tranbjerg. Du bestemmer selv,
hvor mange hjertestartere du vil forbi på
din rute.
Det koster 20 kroner per deltager, og
pengene går til Hjerteforeningens Landsuddeling. Så du er velkommen til at smide mere end 20 kroner, hvis du har lyst.
Du skal bare møde op med en opladet mobiltelefon og appen GeoQuestor
downloadet.
Du kan læse mere på Tranbjerg Løbers
Facebookside, når vi kommer tættere på.
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U9 drenge & piger indløb

Et anderledes stævne
Tæt på 120 håndboldspillere deltog i
”Et Brag i Hallen” den 1. december i
Grønløkkehallen. Et stævne, som huskes for at være noget særligt med
mange tilskuere, og som gav lidt
sommerfugle i maven.
Af Jesper B. Christensen – AIA Håndbold
var skruet op for musikken og de
D erkulørte
lamper, da 12 håndboldhold
afviklede kampe i Grønløkkehallen i den
første weekend af december. Ligesom når
de professionelle hold spiller, var der indløb til hver kamp med discolys, røg, taktfaste toner, ﬂot spiller-entre og præsentation af hver spiller inden kampen. Det var
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noget, spillerne syntes godt om. Malou og
Alba fra CHK siger: ”Det var megafedt at
være med til. Det er vildt sjovt at løbe ind
til musik og lys. Det er meget anderledes
end normalt, og så er der ekstra mange
tilskuere!”
Også trænerne tog godt imod det nye
koncept med Brag i Hallen: ”Arrangementet er et fantastisk initiativ, som er
med til at motivere og fastholde spillere”.
Mange forældre var også begejstrede:
”Jeg er sikker på at, spillerne kan mærke,
at der bliver gjort noget ekstra for dem.
De er stolte over at være med til sådan et
stævne”
Drenge og piger i alderen 9-13 år oplevede også at få deres navne råbt op, når
de scorede mål eller lavede en god red-

stævne

U11 pige A mod Hørning

Fyldte tribuner

ning. Hver træner kårede efter kampene
kampens spiller fra modstanderens hold.
Med hjælp fra de lokale erhvervsdrivende,
kunne de få en personlig gave samt en
godtepose med forskellige gaver til deling med holdet. Stor tak til Rema1000,
SuperBrugsen og Strauss Skrædderi. Det
var tydeligt at se, at en kåring som kam-

pens spiller var stort for de enkelte unge
håndboldspillere.
Et sådant arrangement bliver ikke stablet på benene af sig selv. En gruppe på
6 frivillige fra AIA-Håndbold tog hver en
tørn som speaker, lysmester og mange andre opgaver i løbet af dagen. Godt hjulpet
på vej af de ældre ungdomsårgange. Hvert
AIA-hold skulle selv stå for salg af kaffe
og kage til de mange publikummer, hvilket også forløb helt efter bogen.
Efter en lang dag i hallen kunne Brag
i Hallen-udvalget slukke lyset og tænke
tilbage på et vellykket håndboldarrangement. Mange timers forberedelse, opbakning fra klubben, forældre og frivillige var
nøglen til, at denne første udgave af Brag
i Hallen blev en succes.

| 33

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

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

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

SOLGT

SOLGT

Trankær Mosevej 158, 8310 Tranbjerg

Vestre Tingskovvej 16, 8310 Tranbjerg

SKAL VI OGSÅ SÆLGE DIN BOLIG?

70 70 79 61

Thomas Lignell

Morten Eriksen

Jonas Bojsen

Ejendomsmægler

Indehaver

Ejendomsmægler

Vi støtter lokalsporten i Tranbjerg:
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Din lokale glarmester

Hørning Glas
2ANDERSVEJ  *EKSEN s  (RNING

Tlf. 8692 3402 s HOERNINGGLAS

MAILDK

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

e
Vi komm
lt
overa

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

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

Tlf. 8629 1243
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Helle Riising Bruhn

røgfri
Her ses nogen af de glade deltagere fra rygestopforløbene i
Hasselager.

Du kan høre nærmere og tilmelde dig ved at ringe til tobaksteamet på tlf. 40 12 45 43 eller skrive til:
rygestop@mso.aarhus.dk. Læs mere her www.slip-fri.dk

Hjælp til at blive røgfri
Borgere i Tranbjerg får lokal hjælp til
at blive røgfrie.
Af Anne Lyhr – Sundhedsmedarbejder
r du en af de 3 ud af 4 rygere, som
ønsker at stoppe med at ryge? Folkesundhed Aarhus har netop afsluttet to
rygestopforløb i Hasselager, hvor 77% af
deltagerne er blevet røgfri. Den 18. februar kl. 13-15 starter der for første gang et
rygestopforløb i Tranbjerg.
Dorte Poulsen deltog på forløbet i Hasselager, og hun er meget glad for, at hun
tilmeldte sig, for nu er hun kommet i mål
og er blevet røgfri: ”Der er ikke nogen løftede pegeﬁngre, og jeg har lært meget af
at høre de andres erfaringer. Jeg har fået
nogen redskaber, så jeg ved, at hvis jeg falder i, så skal jeg nok blive røgfri igen. Jeg
vil klart anbefale andre at deltage”.

E

Hvis man spørger rygestoprådgiver
Trine Hansen fra Folkesundhed Aarhus,
hvorfor man skal deltage i et rygestopforløb ved dem, svarer hun ”Fordi det virker.
Mange deltagere har røget i mange år og
forsøgt at stoppe selv. På rygestopforløbet
tager vi udgangspunkt i de gode erfaringer, og man er ﬂere sammen, så man kan
støtte hinanden”.
På et rygestopforløb mødes man 6
gange, hvor der på de første to møder er
fokus på den gode forberedelse af selve
rygestoppet. Efterfølgende er det fastholdelse af rygestoppet, som er i fokus.
Rygestopforløbet er for mænd og kvinder i alle aldre, og du kan deltage hvad
enten, du ryger almindelige cigaretter, pibe, damper e-cigaretter, bruger snus eller
lignende. Fælles for deltagerne er, at alle
arbejder hen mod målet om at blive fri af
afhængigheden.
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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
.VSFSBSCFKEFt'BDBEFSFOPWFSJOHt5PUBMFOUFSQSJTF

.JDIBFM%BIMHBBSE

5MG

md@dahlgaardhaandvaerk.dk
)PSTFWOHFUt5SBOCKFSH+tXXXEBIMHBBSEIBBOEWBFSLEL

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

05 58

MUNKE VVS A/S | TRANBJERG HOVEDGADE 48 | 8310 TRANBJERG | WWW.MUNKEVVS.DK
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ONLINE-BOOK

ING PÅ
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ID ELEMENTS
RESCUESPRAY 911

169 kr.

Køb 1 produkt til
og få 1 stk. GRATIS!
ÅBNINGSTIDER

Mandag 9-18 | Tirsdag 9-18 | Onsdag 9-18 | Torsdag LUKKET | Fredag 9-18 | Lørdag 8-13

Tranbjerg Hovedgade 3, 8310 Tranbjerg v/Djurslands Bank
Bus lige til døren og 300 M til letbanen
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Giv kunstgræsbanen en hånd
Hvis drømmen om en kunstgræsbane
i Tranbjerg skal blive til noget, skal
der samles omkring en million kroner
ind.
Af Stina Christiansen
du blive den stolte sponsor af
N uenkanstump
kunstgræs på AIA-Tranbjerg’s baner.
Det er den nuværende grusbane, der
fremover skal være kunstgræsbane, og det
er en perfekt placering, da det vurderes,
at hverken lys eller støj vil kunne genere
naboerne.
Der er masser af gode grunde til AIATranbjerg skal have sin egen kunstgræsbane. Den er faktisk virkelig tiltrængt.
Før i tiden var det ikke usædvanligt, at
de første par kampe i april blev udsat på
grund af for våde baner. Men nu ser man
oftere og oftere, at ﬂere af efterårets kampe heller ikke kan spilles på almindelige
græsbaner. Derfor har AIA-Tranbjerg’s
1. og 2. hold spillet de sidste to hjemmekampe på kunstgræsbaner i henholdsvis
Beder og Gellerup.
Glad og stolt Lasse Vibe
Klubben har fået et forhåndstilsagn fra
Aarhus Kommune om støtte til anlæg på
3,1 millioner kroner, men klubben skal
selv samle omkring en million kroner ind.

40 |

En tidligere Tranbjerg-borger har heldigvis allerede smidt lidt i indsamlingsbøssen. Klubben modtog nemlig over
300.000 kroner fra salget af Lasse Vibe til
den kinesiske klub, Changchun Yatai 1.
februar 2018. Lasse trådte sin barndoms
fodboldstøvler i AIA-Tranbjerg, har spillet
på landsholdet og er snart at ﬁnde på banen i Danmark for FC Midtjylland.
- AIA Tranbjerg er min moderklub,
som jeg startede i, da jeg var 5 år gammel. Den blå trøje og anlægget på Grønløkke Allé er for mig det vigtigste sted i
min fodboldkarriere. Det var her, alt blev
grundlagt. Her kærligheden til spillet opstod. Glæden ved at spille med sine kammerater var ubetinget og ubeskrivelig. Jeg
havde i min tid mange dygtige trænere og
fantastiske mennesker omkring mig, og
det vil jeg for altid være taknemmelig for.
At jeg så ved hjælp af min karriere kan
være med til at betale tilbage til klubben,
er egentlig en fuldstændig vanvittig og
utrolig følelse. Det gør mig virkelig glad
og stolt og forhåbentlig kan det være med
til, at mange andre børn får samme glæde
og kærlighed til stedet og spillet. Og hvem
ved? Måske der om nogle år kommer en
ny landsholdspiller, som så er opvokset
og har udviklet sig på den nye bane, siger
Lasse Vibe.
I forbindelse med klubbens 100-års jubilæum sommeren 2018 blev der også gi-

kunstgræs

N•

Fotograf: ©Anders Kjærbye - dbufoto.dk
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Lasse Vibes karriere
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Sådan støtter du
Som en del af indsamlingen til kunstgræsbane kan du, din familie eller din
virksomhed støtte projektet ved at donere
penge.
AIA-Tranbjerg har lavet forskellige donationspakker – Guld, Sølv og Bronze.
Alle donationer uanset størrelsen er
vigtige for projektet. Ønsker du at donere

et andet beløb eller være anonym, er det
også muligt.
Læs mere på AIA-Tranbjerg’s hjemmeside på http://kortlink.dk/23pp6.
Når du vil donere et beløb via hjemmesiden, føres du videre til DBU’s hjemmeside. Det er en anerkendt organisation
som Røde Kors, Læger uden Grænser og
lignende, og du vil kunne trække det donerede beløb fra i skat. Det sker automatisk via DBU.
• ID R Æ

vet pengegaver til den kommende kunstgræsbane. Men der mangler stadig penge
for at nå målet.

TRANBJ

E

Seniorkarriere
År
Hold
2005-2008 AGF II
2007-2008 AGF
2009-2010 FC Fyn
2010-2012 FC Vestsjælland
2012-2013 SønderjyskE
47
2013-2015 IFK Göteborg
2015-2018 Brentford FC 31
2018-2019 Changchun Yatai F.C.
2019-2019 IFK Göteborg
2020FC Midtjylland
Landshold
2016 Danmark U/23
2014 Danmark
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Ministeren på Tranbjerg Hovedgade
Af Lars Kjærsgaard Johansen – Tranbjerg
Lokalhistoriske Samling
er nok ukendt for de ﬂeste, at der
D eti begyndelsen
af 1900-tallet boede
en minister på Tranbjerg Hovedgade.
Mere præcist var det en forhenværende
minister, for han var minister 1909-1910,
og han ﬂyttede til Tranbjerg senere i 1910.
Hans navn var Jens Jørgen Jensen, også
kendt som Jensen Onsted. Han boede i
Tranbjerg i ca. tolv år i den villa han byggede på Tranbjerg Hovedgade 62; villaen
blev senere kendt som lægehuset, idet det
var her lægerne i Tranbjerg boede og havde praksis fra 1927 til 1976.
Ungdom
Jens Jørgen Jensen blev født på et husmandssted i Virring i 1860, hvor han
voksede op med tre brødre. I de første
tyve år forløb hans liv som de ﬂeste andres på den tid. Han gik i Virring Skole
fra 1868 til 1875, hvorefter han i nogle år
arbejdede som tjenestekarl på forskellige
gårde. Imidlertid ville han noget mere,
og han blev grebet af Amerika-feberen
som tusindvis andre unge i slutningen af
1800-tallet, og i 1881 sejlede han til USA
sammen med en kammerat. Efter ankomsten bosatte de sig i staten Ohio.
Inden afrejsen havde han forlovet sig
med Johanne Rasmussen, der også kom
fra Skanderborg-området, og de holdt
forbindelsen ved lige under hele Jens Jørgen Jensens ophold i USA, der varede i
ﬁre år. Det normale var, at den forlovede
eller ægtefællen efter nogle år rejste til
USA, men det var Johanne ikke interes-
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Jens Jørgen Jensen 1900-1910.

seret i. Derfor var det Jens Jørgen, der rejste tilbage til Danmark, og i februar 1886
blev parret gift i Hvilsted Kirke. De købte
en lille ejendom i Mesing, så enten havde
Jens Jørgen sparet noget sammen i USA,
eller også støttede Johannes velstillede familie parret.
Det politiske liv
I midten af 1890´erne begyndte et nyt
kapitel i Jens Jørgen Jensens liv, da hans
politiske interesse gav sig udslag i, at han
stillede op til både sogneråds- og folketingsvalg. I 1895 blev han valgt til sognerådet i Adslev-Mesing, og to år efter blev
han sognerådsformand. I 1897 stillede
han for første gang op til et folketingsvalg
for Venstrereformpartiet i Bjerre-kredsen
mellem Horsens og Vejle, men han opnå-

historie

Jens Jørgen Jensen, hustruen Johanne og plejesønnen
Thorvald 1895-1900.

ede ikke valg. I 1899 ﬂyttede ægteparret
til Onsted, hvor de købte den store Onstedgård. Selv om landbruget lagde beslag
på meget af Jens Jørgen Jensens tid, opgav
han ikke sine politiske ambitioner, og i de
perioder, hvor han blev valgt til Folketinget, passede Johanne og de ansatte driften
af gården.
Ved valget i 1901 blev Jens Jørgen Jensen for første gang valgt til Folketinget i
Bjerre-kredsen. Valget er blevet kendt som
Systemskiftet, idet regeringspartiet Højre
ﬁk så få mandater, at kongen, Christian
IX, omsider udpegede en Venstre-regering, og dermed blev parlamentarismen
reelt indført i Danmark. Jens Jørgen Jensen blev genvalgt i 1903, og de områder
han især interesserede sig for i Folketinget var husmandssagen, afholdsbevægelsen og offentlig traﬁk. I Folketinget blev

han kaldt Jensen Onsted for at adskille
ham fra andre politikere med samme
efternavn.
Efter Danmark i 1902 havde afvist at
sælge De Vestindiske Øer til USA, blev der
nedsat en kommission, der skulle undersøge forholdene på øerne med henblik
på at forbedre dem. Jens Jørgen Jensen
blev udpeget til kommissionen, uden tvivl
bl.a. fordi han efter sit ophold i USA talte
engelsk, og han deltog i kommissionens
rejse til De Vestindiske Øer. I 1903 modtog Jens Jørgen Jensen fortjenstmedaljen i
guld, sandsynligvis på grund af sit arbejde
i kommissionen.
I 1905 oplevede Hans Jørgen Jensen
endnu en markant begivenhed i den danske politiske historie, da partiet Venstre
blev sprængt. Der havde gennem mange
år været store spændinger i Venstre, især
med hensyn til udgifterne til forsvaret.
Et mindretal mente, at udgifterne skulle sænkes markant, og da denne gruppe
også ville forbedre husmændenes stilling,
sluttede Jens Jørgen Jensen sig til dem.
Gruppen blev ekskluderet af Venstre og
dannede i stedet Det Radikale Venstre.
Ved valgene i 1906 og 1909 opnåede
Jens Jørgen Jensen ikke valg til Folketinget, men i stedet kastede han sig over det
lokalpolitiske arbejde. I 1907 blev han
indvalgt i sognerådet i Astrup-TulstrupHvilsted og blev med det samme dets formand. I 1904 var han med til at oprette
mejeriet i Ny Solbjerg, og han var mejeriets første bestyrelsesformand indtil 1908.
Minister
Efter Alberti-skandalen måtte Venstreregeringen træde tilbage, og med Socialdemokratiets støtte dannede Det Radikale
Venstre regering i 1909. Det betød, at selv
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Skovarbejde i Vilhelmsborg skov ca. 1916, Jens Jørgen Jensen er nr. 4 fra venstre i lys jakke.

om Jens Jørgen Jensen ikke blev valgt til
Folketinget, opnåede han alligevel sin politiske stjernestund dét år, da han den 28.
oktober blev udnævnt til minister for offentlige arbejder (i dag traﬁkminister).
Imidlertid blev ministertiden hverken
lang eller glorværdig, idet han allerede
blev tvunget til at trække sig fra ministerposten efter 98 dage, den 2. februar 1910.
Årsagen var, at han havde fornærmet
hærens ofﬁcerer ved at sige, at den eneste
grund til, at de havde accepteret forsvarsordningen af 1909 var, at de havde fået
lønforhøjelse. I hæren var der i forvejen
stor modvilje mod Det Radikale Venstre,
og sagen skabte store overskrifter i aviserne. Jens Jørgen Jensen havde svært ved
at forklare sig, og partiets ledelse var godt
trætte af den unødvendige mediestorm,
og derfor blev han tvunget til at træde
tilbage.
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Tranbjerg
Efter skuffelsen var det åbenbart tid til
opbrud, både arbejdsmæssigt og geograﬁsk. Han solgte Onstedgård og ﬂyttede
ifølge folketællingen til Tranbjerg i 1910,
hvor han et par år efter opførte huset på
den nuværende adresse Tranbjerg Hovedgade 62. Det var ægteparrets hjem de følgende ca. ti år, og her etablerede Jens Jørgen Jensen en fortinningsvirksomhed, et
fag som han havde lært i USA.
Selv om familien boede i Tranbjerg
i ca. tolv år, har den kun efterladt sig få
spor, og Tranbjerg Lokalhistoriske Samling har kun én erindring om familien og
ét billede af Jens Jørgen Jensen fra Tranbjergtiden. Rigmor Christensen, som blev
født i 1901, og som i sin barndom boede
tæt ved familiens hus udtalte i midten af
1980´erne, ”at det var sådan nogle rare
mennesker”. Hun huskede, at Jens Jør-

historie
Til gengæld blev han valgt til den vigtige
post som politisk ordfører for partiet. Og
endnu en gang oplevede Jens Jørgen Jensen en markant begivenhed i dansk politik, idet 1918-valget var det første, hvor
kvinderne havde stemmeret. Der blev
valgt ﬁre kvinder til Folketinget, bl.a. den
radikale Elna Munch, der som den første
kvinde talte fra Folketingets talerstol.

Tranbjerg Hovedgade 62, fotograferet i 1980 af Niels
Johansen.

gen Jensen ”ikke tog sin kone med, når
han var ude, han tog derimod svigerdatteren med, og det skyldtes, at hans kone i
den grad var et hjemmemenneske”. ”Jeg
var kun et barn dengang, så når vi kom
rendende, skulle vi altid have småkager
af Hanne, hun var så god af sig.” Rigmor
Christensen huskede også, at ”Ministeren
fortinnede mejerispande i sit udhus derhjemme”.
Det bevarede fotograﬁ er fra ca. 1916,
og det viser Jens Jørgen Jensen sammen
med tyve andre mænd fra Tranbjerg i Vilhelmsborg skov, hvor de tilsyneladende
skal fælde træer og kløve brænde. Det var
under 1. Verdenskrig, så der var mangel
på brænde, men der er ingen nærmere
omtale af begivenheden.
Jens Jørgen Jensen bevarede det politiske engagement, og han blev valgt til
Tranbjerg sogneråd i 1917 og var i en periode sognerådsformand, men han trak
sig ud af sognerådet i 1918, da han endnu
en gang stillede op til Folketinget, denne
gang i den radikale højborg i Skive. Det
lykkedes ham at blive valgt, men selv om
Det radikale Venstre dannede regering,
blev han ikke tilbudt en ministerpost.

Tiden efter 1920
Ved valget i 1920 gled Jens Jørgen Jensen
ud af Folketinget, og dermed var hans tid
som folketingspolitiker forbi. Selv om han
stillede op ved de tre valg i 1920´erne, lykkedes det ikke for ham at opnå valg. I stedet solgte han i 1923 huset i Tranbjerg og
ﬂyttede til Torrild, hvor han boede de sidste ti år af sit liv. Johanne døde i november 1932 og Jens Jørgen i august 1933, og
de blev begravet på Torrild kirkegård.
De første tyve år levede Jens Jørgen
Jensen et liv som andre husmandssønner,
men efter hjemkomsten fra USA tog hans
tilværelse en anden retning. Han blev politisk engageret, både lokalt og landspolitisk, og han blev valgt til tre forskellige
sogneråd, hvor han alle steder blev formand. Han blev også valgt tre gange til
Folketinget og var kortvarig minister. Han
ﬁk et begivenhedsrigt og omskifteligt liv,
og undervejs i karrieren boede han altså i
ca. tolv år i Tranbjerg.

Kilde: Johan Bursche: Traﬁkministeren
fra Onsted. Fire sogne omkring Solbjerg,
bind 4 s. 193-196 (1999).
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Din lokale bedemand- og kvinde
i Tranbjerg
Bedemand Riising
Helle og Henrik Riising
Tranbjerg Centret Syd
8310 Tranbjerg
www.riising.dk
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Tlf. 86 29 12 43
Få gratis tilsendt ”Min sidste vilje”

VIDUNDERKNOLDEN
Blomster - brugskunst

Center Syd, Kirketorvet 6
Tlf.: 86 29 04 11 - mail: 6509@interflora.dk
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Kirke og Sogn
FASTEL AVNSGUDSTJENESTE
og tøndeslagning
Kom og vær med til en hyggelig fastelavnsfest d. 23. februar kl. 10
– med fastelavnsboller til alle udklædte.
Og husk tilmelding senest onsdag den 19. februar på
kontor@tranbjergkirke.dk, så vi er sikre på at have nok til alle.
Pris: Voksne 30 kr. Børn gratis.

Info …
Kirkekontoret, Sognegården,
Kirketorvet 2, 8310 Tranbjerg
86 29 57 33 / www.tranbjergkirke.dk
kontor@tranbjergkirke.dk
Mandag kl. 12.00–14.00
Tirsdag-torsdag kl. 10.00–12.30
Fredag lukket
Graverkontoret
Kirkegårdssekretær:
86 29 51 20 mandag-fredag kl. 9.00–12.00
Gartner: Søren Svenning
51 66 59 35
Sognepræst David Johannes Kessel (Kbf)
21 66 70 60 / djk@km.dk
Træffes bedst kl. 12.00–13.00 tirsdag til
fredag eller efter aftale
Sognepræst Anja Stokholm
22 82 52 59 / anst @km.dk
Træffes bedst kl. 12.00–13.00 tirsdag til
fredag eller efter aftale
Sognepræst Mia Dyreborg Knudsen
60 69 15 69 / midk@km.dk
Træffes bedst tirsdag til fredag eller efter
aftale
Kirketjener Ole Fenger
51 94 56 44 / ole@tranbjergkirke.dk
Kirketjener Erik Borrits
86 29 57 33
Organist Branko Djordjevic
26 21 63 66 / branko@tranbjergkirke.dk
Kirkesanger Søren Holm Bidstrup
26 21 27 19 / soeren@tranbjergkirke.dk
Kirke- og kulturmedarbejder
Gitte Ranfelt Laugesen
86 29 57 33 / girl@km.dk
Menighedsrådsformand Birgitte Pedersen
41 24 55 06 / birgitte@tranbjergkirke.dk
Kirkeværge Flemming Mikkelsen
86 29 16 29
Basargruppen
Lene Risør, 40 46 44 11
Grethe Gylling, 86 29 03 76
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Personregistrering Syd
Kontakt Personregistrering Syd
vedrørende dåb, vielse, begravelse,
navne og attester.
Kontorets åbningstider:
Mandag–fredag 10–13
Torsdag 10–16
Personregistrering Syd
Grøfthøjparken 1, 8260 Viby
87 33 44 72
Kordegn Charlotte Glavind-Teute
87 33 44 72 / cgl@km.dk
Tranbjerg Kirke er aﬂåst, når der ikke er
kirkelig handling. Ønskes adgang, vil perr
sonalet på kirkegården eller i Sognegården være behjælpelig.

Gudstjenester
Onsdag 8. januar
10.30 Gudstjeneste på Aarhus Friplejehjem v. Anja Stokholm
Søndag 12. januar
10.00 Højmesse v. Mia Knudsen
11.30 Dåbsgudstjeneste v. Mia Knudsen
Tirsdag 14. januar
17.00 Aftenandagt v. Mia Knudsen
Søndag 19. januar
10.00 Højmesse v. David Kessel
Torsdag 23. januar
17.00 Musikalsk Fyraften
v. David Kessel
Søndag 26. januar
10.00 Højmesse v. Anja Stokholm
Søndag 2. februar
10.00 Højmesse v. Anja Stokholm
11.30 Dåbsgudstjeneste
v. Anja Stokholm
Torsdag 6. februar
19.00 Musik i Mørket v. Mia Knudsen,
David Kessel og Anja Stokholm

Onsdag 26. februar
10.30 Gudstjeneste på Aarhus Friplejehjem v. Anja Stokholm
14.00 Gudstjeneste på Lokalcentret
v. Anja Stokholm
Søndag 1. marts
10.00 Højmesse v. David Kessel
Torsdag 5. marts
17.00 Musikalsk Fyraften
v. David Kessel
Søndag 8. marts
10.00 Højmesse v. Anja Stokholm
Onsdag 11. marts
10.30 Gudstjeneste på Aarhus Friplejehjem v. David Kessel
Torsdag 12. marts
17.00 Gud & Spaghetti
v. Anja Stokholm
Søndag 15. marts
10.00 Højmesse v. Mia Knudsen
11.30 Dåbsgudstjeneste v. Mia Knudsen
Torsdag 19. marts
10.00 Musikandagt v. David Kessel
Søndag 22. marts
10.00 Højmesse v. Anja Stokholm

Søndag 9. februar
10.00 Højmesse v. David Kessel
Onsdag 12. februar
10.30 Gudstjeneste på Aarhus Friplejehjem v. Mia Knudsen
Søndag 16. februar
10.00 Højmesse v. Mia Knudsen
Torsdag 20. februar
10.00 Musikandagt v. David Kessel
17.00 Gud & Spaghetti v. David Kessel
Søndag 23. februar
10.00 Fastelavnsgudstjeneste for hele
familien v. Anja Stokholm
Kirke og Sogn •
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Julen er forbi
Mia Knudsen

G

ulerødder, cola light og en kasse
med slankepulversuppe sådan så
indkøbene ud for den kvinde, der stor
foran mig i supermarkedskøen en råkold januardag sidste år. Lige præcist
de fødevarer signalerede om noget, at
nu, NU var julen forbi. Forbi var tiden
med alt for megen mad, alt for mange
søde sager og alt for meget at drikke –
nu skulle skeen i den anden hånd – for
januar er måneden for gode intentioner, håbefulde målsætninger og stramme bukselinninger. Også i kirken fejrer
vi, at julen er forbi, ikke ved at gå på
kur, men ved at holde Helligtrekonger.
De hellige tre konger
De hellige tre konger er de samme,
som de tre vise mænd, der kom til stalden for at se Jesus, der lå under stjernen. De medbragte særligt ﬁne sager
til barnet, fortælles det og derfor blev
de anset for konger. Ifølge en middelalderlig legende hed de hellige tre
konger Kasper, Melchior og Balthazar,
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og de kom fra hver sin verdensdel. En
detalje, som betyder, at Jesu fødsel er
relevant og vigtigt for alle mennesker i
hele verden.
De hellige tre konger gik efter stjernen
De hellige tre konger gik ikke på kur,
de gik ikke efter den hvide stjerne på
lyseblå baggrund, vi ﬁnder på Esplanaden og de gik heller ikke med kurs mod
Stuttgart, hvor stjernen funkler over
Mercedes Benz-fabrikkerne – nej, de
gik efter stjernen, der stod over stalden
i Betlehem. I vores tid, hvor vi helst selv
skal funkle er det rart at høre historien
om nogle, der gik ud for at lede efter en
stjerne uden for deres egen egn – i både
bogstavelig og overført betydning.
Vær stjerne for en anden
I dag skal både voksne og børn være
stjerner i deres eget liv. Det kan være
svært. Vi hører ofte: ”Alt er muligt – og
du kan selv gøre det muligt.” Vi glemmer af og til, at det vigtigste i vores liv
er det, som vi ikke har magt over. Det
er som ilten i luften – vi opdager den
først, når den ikke er der. Vi glemmer
at lede efter stjernen, når julen er forbi
– eller groft sagt, så leder vi efter stjernen det helt forkerte sted – for hvis
man kun ser sig selv i navlen, så er det

svært at se stjernen på himlen eller i
mennesket lige foran en. Hvis vi, som
de hellige tre konger, løftede vores hoveder og gik efter stjernen – så kunne
vi i stedet være stjerne i hinandens liv –
og når man sådan skinner for en anden
– så opdager man, at det egentligt er
ligegyldigt, om man vejer fem kg mere
eller mindre – det vigtige er, at man er
der.
Glædelig Helligtrekonger!

BASARGRUPPEN
Basaren i november gik ﬁnt, og vi kunne fra Shop Amok og basaren sende
45.602 kr. via Folkekirkens Nødhjælp
til brønde i det nordlige Malawi. Tak til
alle, der hjalp, og til alle dem, der kom
og støttede vores basar.
Efter endt vinterferie starter basargruppen igen i januar, hvor vi mødes den 2.
og 4. onsdag i hver måned i Sognegårdens kælder. Her laver vi håndarbejde
og hygger os.
Nye deltagere er velkomne, og hvis
nogle har brugbare stofrester eller
garn, modtager vi det gerne.
Grethe Gylling

BØRN I KIRKEN

Gud og Spaghetti
Torsdag 20. februar kl. 17.00
ved David Kessel
Torsdag 12. marts kl. 17.00
ved Anja Stokholm
En let børnegudstjeneste for alle sanser,
med fortælling, sang og leg.
Gudstjenesten varer ca. ½ time, hvorefter 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.

SE HER – NYT

Shop -Amok
Fra 1. januar 2020 har Shop-Amok udvidet åbningstiden.
Butikken har som hidtil åbent hver
mandag fra 15-17.
Det nye tiltag er, at butikken endvidere
har åbent den 1. lørdag i måneden fra
kl. 10-12.
Der er altid et godt tilbud på pænt,
brugt børnetøj.
Kirke og Sogn •

ONSDAGS
 FORUM
Eftermiddage, der giver et løft!

Onsdag den 5. februar kl. 14.00

Onsdag den 4. marts kl. 14.00

Marie Holm Laursen

Sønderjysk kaffebord
lavet af Ulla
og Klaus Astrup

Marie Holm Laursen er kendt fra TV 2dokumentaren “Glaspigen med jernviljen”. I sit ærlige og inspirerende foredrag fortæller hun om sygdom, livsglæde og om at se muligheder i stedet for
begrænsninger.
I Aarhus bor Marie Holm Laursen, som
er kendt fra “Pigen med knogler af
glas”, “Glaspigen med Jernviljen – Marie ﬂytter hjemmefra” og “Mads, Marie
og Kronprinsessen”.
Til daglig går Marie i skole og lever et
almindeligt liv, men med det vilkår, at
hun lever med en svær grad af knogleskørhed.
Oplev et velformuleret, humoristisk og
udbytterigt foredrag, som især henvender sig til skoler, uddannelsesinstitutioner og foreninger.
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Det er er dagen, hvor kage, kaffe og
hygge er i højsæde.
Når alle har fået noget på tallerkenen,
vil Povl Henningsen fortælle om: Hvad
er livsglæde? Hvorfor er det vigtigt?
Hvordan gør man?
Et oplæg, der skal inspirere, engagere
og fornøje.
Derefter fortsætter vi med at spise kage
og drikke kaffe.
Pris 50 kr.
Tilmelding til kirkekontoret, 86 29 57 33,
senest 25. februar.

Musik i Mørket
Torsdag den 6. februar 19.00–22.00
Når der er Musik i Mørket i Tranbjerg Kirke, kan du komme og
gå som du vil, og du kan blive en kort stund eller ﬂere timer,
alt efter hvad du har lyst til.
I stearinlysets skær vil der være rolig livemusik at lytte til,
mulighed for at tænde lys og for at bede en bøn.
Der er også mulighed for at tale med en præst.
19.00: Kirken åbner og musikken begynder
21.15: Aftensang
22.00: Kirken lukker

Kirke og Sogn •
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Shop -Amok
Genbrugs børnetøj

Tranbjergkoret
Er du glad for at synge, så benyt dig af
dette tilbud!
Koret starter forårssæsonen tirsdag den
14. januar.
Koret øver hver tirsdag kl. 19.30-21.30 i
Tranbjerg Kirkes Sognegård.

,6KRS$PRN¿QGHUGXGHW¿QHW¡M
til alle formål til en pris, der
gør det både billigt og sjovt at blive
klædt på.
Husk at Shop-Amok ikke tager imod
kreditkort.
Butikken har åbent hver
mandag fra kl. 15–17
samt 1. lørdag i måneden kl. 10–12
i Sognegårdens kælder.
Indgang via stien bag SuperBrugsen.
Alle indkomne beløb går ubeskåret til
HWUHQWYDQGSURMHNWL0DODZL

0HGYHQOLJKLOVHQRJSnJHQV\Q

Seniorpigerne
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
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Vi er et kor, der synger et blandet repertoire – klassisk og rytmisk.
Vi vil gerne være ﬂere og søger nye sangere 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 noget for dig.
Forårssæsonen byder på et varieret
repertoire – men kom selv og stift bekendtskab med koret.
Har du spørgsmål, er du velkommen til
at kontakte
Frode Nielsen, tlf. 21 63 95 42

Nytårskoncert med “Svestar”
Torsdag den 16. januar kl. 19.30 i Tranbjerg Sognegård
Rendyrket spilleglæde, musikalsk legesyge og et stort dynamisk spænd er
kendetegnende for den danske folkkvartet Svestar. Musikken rummer alt
fra et mere moderne tonesprog til det
helt enkle og smukke med et tydeligt
nordisk touch, og veksler fra det fabulerende og sprudlende til det sarte og
tyste. Med en baggrund i både klassisk 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 koncerter herhjemme, to vellykkede turnéer til Japan bag sig, og har blandt andet 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.

Toddlersalmesang Babysalmesang
I Tranbjerg Kirke er der Toddlersalmesang 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, tænder lys og blæser sæbebobler, inden vi
slutter af med frugt, kiks og saftevand.
Vi begynder forårssæsonen onsdag den
15. januar.
Tilmelding er ikke nødvendig.
Ved kirke- og kulturmedarbejder
Gitte Ranfelt Laugesen.
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Babysalmesang for babyer under 1
år og deres voksne tirsdage kl. 10.00 i
Tranbjerg Kirke ved kirke- og kulturmedarbejder Gitte Ranfelt Laugesen og organist Branko Djordjevic.
Det bliver et sammensurium 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 efter nytår: 14. januar.

Charlotte Rørth – Gud, er du lige her?
Tirsdag 21. januar 2020 kl. 19.00–21.00 i Tranbjerg Sognegård
Billetter 50 kr. og kan købes på billetto.dk
Kan man snakke med Gud i sin baghave uden at blive anset for at være skør? Skal
man gå i kirke hver søndag, hvis man er troende? Er der plads i den danske folkekirke til mennesker, der har haft religiøse oplevelser?
Det er nogle af de spørgsmål, forfatter og journalist Charlotte Rørth tager op i sin
nye bog „Gud, er du lige her?“, som udkom i 2019.
Foredraget vil handle om, hvordan man kan leve som troende i Danmark i dag.
Og om hvilke valg man selv må træffe, hvad enten man har haft oplevelser eller
ej. Halvdelen af os lever – som Charlotte Rørth – med hændelser, vi selv kalder
guddommelige eller overnaturlige, men det kan være endog meget svært at ﬁnde
ud af, hvordan man skal leve med oplevelserne. Og hvordan, de kan komme samfundet til gavn.
Charlotte Rørth giver sit bud, og efter foredraget er der tillidsfuld debat.

Kirke og Sogn •

Andagter og
musikalsk fyraften
Nyd at få en pause i hverdagens travlhed og larm og vær med til en halv time
med musik, sang, meningsfulde ord og
tid til ro og eftertanke i kirken!
Foto: Søren Svenning

SCT

Nicolai

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

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
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Musikandagt:
20. februar kl. 10.00
19. marts kl. 10.00
Musikalsk fyraften:
23. januar kl. 17.00
5. marts kl. 17.00

VÆR MED
– NÅR VI GÅR
FOR KLIMAET
DEN 8. MARTS
Folkekirkens Nødhjælps Sogneindsamling løber af stablen den 8. marts 2020,
hvor vi samler ind til mennesker, der lider under klimaforandringer.

Foto: Jakob Dall

Hvis du går med, giver du livsnødvendig hjælp til dem, der står i første række, når oversvømmelserne eller tørken
rammer.
I Tranbjerg starter indsamlingen kl. 11
i Sognegården – lige efter gudstjenesten. Medens ruterne bliver fordelt,
er der kaffe/te/saft med hjemmebagte
boller og hjemmelavet marmelade.

Foto: Yilmaz Polat

Når I har afsluttet Jeres rute og kommer
tilbage til Sognegården, er der varme
pølser med brød, varm kakao og 2 slags
hjemmebagt kage, medens pengene
tælles op.
Slut op om vores indsamling!
Vi plejer at have en hyggelig dag. Konﬁrmander skal gå 2 sammen, og minikonﬁrmander eller små børn med forældre er ofte dem, der samler allermest
sammen.
Grethe Gylling

Foto: Mikkel Østergaard

Betaling for kirkelige handlinger
for ikke-medlemmer
På Menighedsrådets møde den 13.
juni besluttede Menighedsrådet at
følge de af Aarhus Søndre Provsti vejledende takster for brug af kirken for
ikke-folkekirkemedlemmer.
Det betyder, at såfremt et ikke-folkekirkemedlem på trods af det manglende medlemskab alligevel har ønsket sig en kirkelig handling ifm. sin
bisættelse/begravelse – og den aktuelle kirkebogsførende præst har sagt
god for dette – betaler vedkommende/boet de faktuelle omkostninger,
der medgår til handlingen.
Det samme gælder i øvrigt, såfremt
f.eks. en valgmenighed ønsker at leje
kirken til en gudstjeneste.
Vedr. bisættelse/begravelse er de
faktuelle omkostninger her i 2019 af
provstiet udregnet til kr. 7.342,-.
Beløbet dækker betaling for organist, kirkesanger, kirketjener, graver,
opvarmning og rengøring af kirken.
Som det hermed fremgår, betales
ikke for præstens deltagelse.
Vedr. udlejning af kirken til en valgmenighed er de faktuelle omkostninger for 2019 af provstiet udregnet til
kr. 9.138,-.
Beløbet dækker de samme omkostninger som oven for nævnt.
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Det er ﬂere år siden, taksterne for
gravpladser for ikke-folkekirkemedlemmer blev besluttet.
Jeg vil her henvise til Graverkontoret
for nærmere oplysninger om de aktuelle takster.
Beslutningen om betaling for den kirkelige handling for ikke-folkekirkemedlemmer er udsendt til bedemændene i Tranbjergs nærområde.
Hvis der er spørgsmål og ønske om
uddybning af Menighedsrådets beslutning, er man velkommen til at
kontakte eksempelvis nedennævnte.
Betaling for den kirkelige handling
for ikke-folkekirkemedlemmer gælder fra 1. januar 2020.

Med venlig hilsen
Birgitte Pedersen, formand
Tranbjerg Sogns Menighedsråd
birgitte@tranbjergkirke.dk
tlf. 4124 5506

KIRKENS
STUDIEDAGE
2020

Folkekirken mellem
tradition og fornyelse
Hvad betyder det egentligt?
Der afholdes i folkekirken
mange forskellige slags gudstjenester. Nogle kirkegængere
holder mest af den velkendte
højmesse, og andre efterspørger
nye gudstjenesteformer.
Biskopperne har nedsat et udvalg, der har arbejdet med gudstjenestens liturgi og to udvalg,
der har arbejdet med henholdsvis dåbs- og nadverritualet.
Rapporterne, der er kommet ud
af det, drøftes nu bredt i folkekirken.
Med ﬁre spændende studiedage
tager vi drøftelsen op – hvad betyder det egentligt med folkekirkens gudstjenester og ritualer?

Kirkens studiedage er et samarbejde mellem

•
•
•
•

Astrup/Tulstrup/Hvilsted
Tiset
Mårslet
Tranbjerg

Studiedagene afholdes
lørdage på skift i Astrup, Tiset,
Mårslet og Tranbjerg sogne.
Alle foredrag er lørdage
kl. 9.30-12.00.
Pris for deltagelse er kr. 25,- for
et enkelt foredrag og
kr. 75,- for deltagelse i alle ﬁre.
I prisen er inkluderet formiddagskaffe og brød.
Tilmelding og betaling sker ved
fremmøde.
Alle er velkomne til at deltage,
og der kræves ikke særlige forudsætninger for at være med.
Se omtale af foredragene på de
følgende sider.

Astrup Sognegård

Tiset Sognehus

Østergårdsvej 223, 8355 Solbjerg

Gl. Horsensvej 77, 8355 Solbjerg

Lørdag den 18. januar 2020:

Lørdag den 1. februar 2020:

Søren Ulrik Thomsen, digter og essayist

Peter Lodberg, professor, dr. theol.,
Aarhus Universitet

Pro Ecclesia – forsvar for
gudstjenesten
”Jeg elsker den lutherske højmesse og
krymper mig, hver gang den kritiseres
af mennesker, der mener, at folk ville
strømme til kirke, hvis bare gudstjenesten blev lavet om,” siger digteren
Søren Ulrik Thomsen, som vil fortælle
om, hvordan han begyndte at gå i kirke
og langsomt ﬁk øjnene op for rigdommen i gudstjenesten, hvis forskellige
aspekter han vil gennemgå.
Foredraget rummer desuden udblik til
andre kirkesamfunds gudstjenester,
som forfatteren har besøgt på sine rejser rundt omkring i verden, ikke mindst
USA.

KIRKENS STUDIEDAGE 2020

Hvorfor spiser vi sammen
i kirken – om nadveren og
dens teologi
Måltidet indtager en central placering
i kirkens teologi og historie. De allerførste kristne mødtes for at spise sammen, og i Det Ny Testamente læser vi
om nadverens indstiftelse i forbindelse
med beretningerne om lidelse, død
og opstandelse: ”Tag det, spis det: det
er mit legeme, det er mit blod.” I dag
ved vi, at den kristne nadverfejring
hænger tæt sammen med det kulturelle og religiøse miljø, som de første
kristne levede i. Derfor blev det også
diskuteret indgående, hvad de skulle
spise og drikke. Var det kun brød eller
vin, eller kunne det også være ost, ﬁsk
og grøntsager? Og hvad med vinen?
Kunne den være både hvid og rød? Vi
skal begynde med at anlægge et kulinarisk perspektiv på nadverens udvikling
for at drøfte nadverens betydning, og
hvordan vi kan forstå den som et måltid
med gyldighed for os i dag.

Mårslet Sognehus

Tranbjerg Sognegård

Obstrupvej 4A, 8320 Mårslet

Kirketorvet 2, 8310 Tranbjerg

Lørdag den 29. februar 2020:

Lørdag den 21. marts 2020:

Tine Lindhardt, biskop Fyns Stift

Anders Klostergaard Petersen, professor
i religionsvidenskab, Aarhus Universitet

Dåben til debat
Skal vi have et nyt dåbsritual? Skal vi
bevare det vi har? Skal vi have ﬂere
forskellige dåbsritualer, som man kan
vælge imellem? Hvad betyder det for et
menneske at være døbt – ja, hvad sker
der i dåben, og giver det mening for
mennesker i dag? Og hvad er det med
drop-in dåb og særlige dåbsgudstjenester om lørdagen?
Tine Lindhardt har været formand for
det udvalg, der har arbejdet med dåb
og dåbsritual. Med udgangspunkt i det
arbejde og de mange spørgsmål udvalget har været omkring, vil Tine Lindhardt fortælle om, hvad der er på færde
i dåben, og hvorfor hun synes, det giver
mening at være døbt også for mennesker i dag.

Folkekirken og
gudstjeneste mellem
tradition og fornyelse
Det gælder enhver organisme, biologisk som kulturel, at den løbende må
tilpasse sig forandringer i det miljø, den
beﬁnder sig i. Alternativt uddør den.
For kulturelle størrelser er det imidlertid også vigtigt, at der er genkendelighed, hvis ikke de skal miste deres identitet. Udfordringen er derfor løbende
at tilpasse sig uden, at man sætter sine
basale værdier, idealer og genkendelighed over styr. I lyset af et sådant overordnet evolutionært perspektiv vil jeg
drøfte det arbejde med gudstjeneste,
dåb og nadver, som biskopperne har
sat i søen. Jeg kommer til at provokere,
men også løfte diskussionen til et mere
principielt niveau.
Kom og vær med til en spændende
debat.
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