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Klubben Tranbjerg bobler igen af kreativitet
23 unge i alderen 12-18 år deltog i Danmarks største åbne censurerede kunstudstilling ’Vårsalon’, hvor
årets tema er ’Velkommen’.
De unge har haft rig mulighed for at gå på opdagelse i det kreative og kunstneriske univers. Resultatet er 15 spændende kunstværker, som blev aﬂeveret på Børn og Unge i Viby og censureret af en komite af lokale kunstnere. De udvalgte værker blev derefter udstillet på Aarhus rådhus.

Affaldsindsamling

Brug pæren
Sæt lys og strøm til dine gode idéer, som kan
komme hele Tranbjerg til gavn, og få en vitaminindsprøjtning i form af op til 70.000
kroner. I alt er der 320.000 kroner, som skal
fordeles mellem forskellige projekter. Læs
mere på side 21.

Få den miljøbevidste
teenager, naboerne,
genboerne og en
masse andre med
til at gøre vores by
et bedre sted at
være, når der søndag den 26. april
klokken 10 er affaldsindsamling i
Tranbjerg.
AFF
Læs mere på
side 23
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redaktion
Henning Sørensen
ansvarshavende
Grønløkke alle 92
8310 Tranbjerg
Telefon 4010 2648
Else Andersen
kasserer
Nørrevænget 38
8310 Tranbjerg
Telefon 2485 6512
Ivan Pedersen
annoncer
Jegstrupvænget 67
8310 Tranbjerg
Telefon 2074 1931
Louise Homann
Sørensen
Hyrdevænget 1
8310 Tranbjerg
Telefon 2070 3451
Stina Christiansen
journalistik
Kirkevænget 271
8310 Tranbjerg
Telefon 2124 7379
Flemming Laursen
produktion
Jegstrupvænget 139
8310 Tranbjerg
Telefon 4156 9199
Søren Juhl
produktion
Grønløkke Allé 96
8310 Tranbjerg
Telefon 2043 0001
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redaktionens røst …

Fra idé til færdigt blad
Tænker du over, hvordan det blad, du sidder med, bliver til?
Planlægningen begynder faktisk et år i forvejen, da vi i redaktionen fastlægger udgivelsesdatoerne for de 7 numre, der kommer hvert år. I den planlægning har vi et meget vigtigt parameter - nemlig om vi kan få omdelt bladet på de datoer, vi gerne
vil.
Når det er på plads, samler vi stof til de enkelte numre. Vi har
aftaler med alle mulige i Tranbjerg om at sende os bidrag, og så
er der en del artikler vi selv skriver; enten fordi vi snuser noget
interessant op, eller fordi en læser giver os et tip. Og vi elsker
tip, så vi kan lave et blad, der viser alt det, der foregår i vores
dejlige by – og ikke kun lige det, der sker under næserne på redaktionens medlemmer.
Lige efter deadline samler vi alle input og annoncer, og vores
graﬁkere sætter det hele op. Undervejs er der læst korrektur,
så vi undgår de værste stave- og formuleringsfejl. Og vi gør os
stor umage med at frasortere begivenheder, der har foregået,
når vi udkommer. Efter deadline holder vi et redaktionsmøde,
hvor vi gør det hele klar til tryk, og sender de færdige blade til
distribution.
Vores frivillige arbejde skal gerne resultere i et overskud, så vi
kan give tilskud til byens andre frivillige foreninger, der søger
om det. Men vi laver jo bladet, for at det skal blive læst, brugt
og debatteret. Så hvad synes du om det? Send os en mail med
din kommentar eller gode ide på stof@tranbjergtidende.dk.
Henning Sørensen & 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 9. april,
udgivelsesdatoen er den 6. maj.
Tryk:
LaserTryk
Oplag:
4.600

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

Søren
Justesen

Tom
Holst

Joakim
Nørlev

Line
Manø

Thomas
Rasmussen

Ellen Viola
Albrechtsen

Indehaver,
Ejendomsmægler
MDE

Indehaver,
Ejendomsmægler
MDE

Ejendomsmægler
MDE

Ejendomsmægler
MDE

Traniee

Salgskoordinator

EDC - en del af byens liv

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

86 72 00 88
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TURISTKØRSEL . HANDICAPKØRSEL . SKOLEKØRSEL . GRUPPEREJSER

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

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

Tilsluttet Centralforeningen
af autoreparatører i Danmark

- den klarer vi!
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Hasselager Auto ApS
Elmegårdsvej 11

Tlf. 86 28 83 08
Service · Autoglas service · Skader ·
5HSDUDWLRQRJ)HMOÀQGLQJă.ODUJ¡ULQJWLOV\Q
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bibliotek

Tranbjerg Bibliotek

Fantastisk torsdag

Historiefortælling med Brita

Tag familien med og slip fantasien løs torsdag
d. 2. april mellem kl. 12-18. Vi graver dybt i
vores krea-kasse og stiller den frem til fri afbenyttelse i hele vores betjente åbningstid.

Kom og vær med til en hyggelig stund torsdag
d. 26. marts og torsdag d. 30. april 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.

Minibio – ﬁlm for de yngste
Børnebiblioteket viser ﬁlm for de yngste på
vores store lærred onsdag d. 22. april kl. 1010.30. Vi viser ca. 3-4 små ﬁlm, der varer ca.
30 min. i alt. I er meget velkomne til at blive
og spise madpakker efter ﬁlmen. Arrangementet er gratis men kræver tilmelding. Kun børn
skal have en billet. Tilmeldingen foregår på
www.aakb.dk/tranbjerg.

Bibliotekscafé
Kom ind i varmen til en kop te eller kaffe
mandag d. 27. april kl. 14:00 – 15:00 og få en
snak med de to biblioteksformidlere, Emilie og
Sarah, på Tranbjerg Bibliotek. Der vil også være mulighed for at få hjælp til at stemme på de
ideer og forslag, der er kommet ind i forbindelse med at fordele 320.000 kr. i Tranbjerg.

Strik-in
Torsdag d. 2. april og torsdag d. 7. maj kl. 1819 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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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

Dyrlæge
Finn
Østergaard

Dyrlæge
Kari-Anne
BjørnkjærNielsen

Dyrlæge
Ulrik Oudrup
Bech

Dyrlæge
Susanne Rau

Dyrlæge
Anette Valeur
Axelsen

Dyrlæge
Peter Weis
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 /DERUDWRULHXQGHUV¡JHOVHU  +XGXQGHUV¡JHOVHU  7DQGEHKDQGOLQJ
 6WRUSHWVKRSPHGVDOJDIIRGHURJXGVW\U  7U QLQJSnYDQGO¡EHEnQG
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,QJHUVOHYWRIWHQ7UDQEMHUJ7OIwww.oestergaards-dyrehospital.dk
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Dyrlæge
Gitte Stenholt

seniorinfo

Vigtige tidspunkter i Koloritten
19. mar.
22. mar.
01. apr.
02. april
05. april
16. apr.
17. apr.
19. april
29. april
06. maj
14. maj
15. maj
19. maj

Rigtige Mænd – Slagteri i Horsens kl. 13
Banko
Brugerrådsmøde kl. 10 – 12
Genbrugsbixen – hyggedag kl. 13
Banko
Rigtige Mænd - Krebsetur
Hattedamer
Banko
Tøjsalg kl. 10 – 15. Modeshow kl. 13
Brugerrådsmøde kl. 10 – 12
Rigtige Mænd - Sommerfrokost
Hattedamer
Tur til Avernakø

Husk, du kan altid gå ind på Brugerrådets hjemmeside og læse nærmere om arrangementer. Siden bliver løbende opdateret.
l o k a l ce n t e r e t

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

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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Skolens kantineleder Eva laver sunde smoothies.

Trivselsuge med sund ’smagemad’ fra
skolens kantine
Af Anne Christine Kusk, Tranbjergskolen

I

uge 6 har alle elever på Tranbjergskolen emneuge om sundhed og
trivsel. For nogle af klasserne på afd. Kirketorvet bød ugen bl.a. på smagsprøver
på sund mad fra kantinen. Eva, som er
kantineleder, fortæller, at hun i ugen op
til efterårsferien delte smagsprøver ud
til nogen af klasserne, og nu er det så de
sidste klassers tur til at smage på tre forskellige sunde ting, som kantinen har på
menukortet: Proteinboller med tunsalat, hjemmebagt økologisk knækbrød og
greenie (grøn smoothie). Kantinen har
selv udviklet opskriften på greenie, som er
så lækker og mild, at børn også synes om
den. Den indeholder bl.a. avokado, spinat,
banan, mango, ananas og ingefær.
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Eva fortæller, at kantinen har mange
andre sunde retter på menuen, bl.a. gør
de meget ud af at tilsætte ’skjulte’ grøntsager til fx deres kødsovs og supper, og at
proteinbollerne indeholder ﬂere kostﬁbre
og mere protein end rugbrød.
4.C er en af de heldige klasser, der får
’smagemad’ i trivselsugen. En lille ﬂok
elever går i kantinen for at hente maden
og deler det ud til kammeraterne i klassen. De ﬂeste er begejstrede for de tre retter. Cecilie og Nanna er især vilde med
den grønne smoothie: ”Greenies smager
rigtig godt. Vi kunne godt ﬁnde på at
købe sådan en”. De overtager med glæde
smagsprøven på den grønne drik fra klassekammeraten Patrick, som bedre kan
lide knækbrødet: ”Jeg er mega meget
kræsen, men jeg kan godt li’ knækbrø-

skolenyt

Anton deler smagsprøver på Greenies ud.

Cecilie og Nanna smager.

dene”. Linea og Benjamin har fået smag
for proteinbollen med tun: ”Vi kan godt
li’ bollen, og jeg kan godt li’ den grønne
smoothie” siger Linea. Alle får en lille ﬂy-

er med hjem med billeder og beskrivelser
af de tre sunde bud, som måske frister
næste gang, der skal købes i kantinen.

Krolf på banen,
igen!
den 6. april tager Tranbjerg
M andag
Krolf Klub hul på sæson 2020. Det
sker på krolfbanerne på de smukke omgivelser ved Tranbjerg lokalcenter.
Har du lyst til at prøve dine evner med
kølle, kugle og træfsikkerhed er du velkommen. Krolf er baseret på kroket med
ingredienser fra golf. Har du endvidere
lyst til at tilbringe et par timer i frisk luft
og i hyggeligt samvær med ”konkurrenterne”, er krolf en god mulighed.
Efter sæsonstarten spilles hver mandag
og onsdag kl. 10-12. Mødestedet er foran
cafeen på lokalcentret.
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Living Frisør
& Hudpleje

Dame & Herre
86 29 43 00

Tranbjerg Hovedgade 68 · 8310 Tranbjerg
mandag lukket

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
10 |

klubben

Lækkert nyt udeområde ved Klubben
Klubben Tranbjerg har sparet på pengene for at få råd til at gøre noget ved
udendørsarealerne.
Af Merete Poulsen, Fritidscenterleder
Klubben Tranbjerg går vi meget op i
at skabe gode fysiske rammer for alle
børn og unge, såvel inde som udenfor.
Vi har derfor det sidste år prioriteret
økonomi til at etablere superattraktive
miljøer til udendørs fysiske aktiviteter.
Det har vi blandt andet gjort i samarbejde
mellem Klubbens medlemmer og Klubbens personale.

I

Vi gør det, fordi vi tror på, at attraktive
miljøer har stor betydning for, hvor og
hvordan børn og unge bruger deres fritid.
Vi arbejder med fællesskaber i alle
henseender og også her spiller vores valg
af miljøer bevidst ind. Vi arbejder på at
skabe sunde robuste livsduelige børn og
unge og i det fællesskab spiller mulighederne for fysisk udfoldelse en stor og vigtig rolle.
Vi håber, I alle vil tage godt imod vores
nye tiltag. Brug dem gerne, hvis I kommer forbi.

| 11

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

Din lokale glarmester

Hørning Glas
2ANDERSVEJ  *EKSEN s  (RNING

Tlf. 8692 3402 s HOERNINGGLAS

MAILDK

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

Helle Riising Bruhn

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
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40 95 54 42

aps
Kåre Henneberg Laursen
Skovgårdsvænget 530 · 8310 Tranbjerg

www.tranbjerg-murerservice.dk
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Tranbjergskolen får nyt legestativ
med hjælp fra Tranbjerg Børnenes Venner
Den nye forening møder masser af
opbakning og viser, at projekter kan
blive til noget, når mange hjælper.
Af Charlotte Vind Pless
ranbjerg Børnenes Venner har været i gang i et par måneder nu, og
rygtet om at Tranbjerg har støtteforening
har allerede spredt sig godt. Dette resulterer blandt andet i, at medlemmerne af
foreningen bliver kontaktet af forskellige
personer, som gerne vil hjælpe på den ene
eller anden måde. På den baggrund har
Tranbjerg Børnenes Venner fået et helt legestativ foræret fra en skole, der ikke længere kunne bruge det. Legestativet er kun
få år gammelt og har rigtig mange års leg
tilbage i sig. I samarbejde mellem Tranbjerg Børnenes Venner, skolen og ﬁrmaet
bag legestativet, er grønnegården, der i
daglig tale går under navnet ”sandgården”
blevet udset til at være den bedste placering. Dette skyldes primært, at der allerede er faldunderlag, og at gården dermed
kan klargøres til legestativet uden yderligere omkostninger.

T

Arbejdsdag
Tranbjerg Børnenes Venner indkaldte til
arbejdsdag en søndag i januar for at få
ryddet sandgården for gammelt træværk.
Der mødte en masse stærke børn og voksne op, og alle knoklede for at rydde gården. Det gik så stærkt med at få ryddet
gården, at der både var tid til at feje og
hygge med saft og kage. Det var en skøn
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eftermiddag med godt humør og sved på
panden og dagen viste, hvor lidt der skal
til, når der er mange til at løfte opgaven.
Da gården var ryddet, var det tid til at
få ﬂyttet delene til legestativet ind i sandgården. Igen bad Tranbjerg Børnenes Venner om hjælp, og på ingen tid havde de
samlet nok hænder til, at de kunne mødes
en mandag eftermiddag og slæbe delene
ind i grønnegården. Det er helt fantastisk,
at folk gerne vil hjælpe!
Klar til vinterferien
Efter planen kommer ﬁrmaet bag legestativet og sætter det op i sandgården i uge
7, mens skolens elever er på en velfortjent
vinterferie og så skulle sandgården være
klar til at blive taget i brug igen i uge 8.
Tranbjerg Børnenes Venner er utrolig glade for den opbakning, de er blevet
mødt med. Det er endnu sjovere at sætte
projekter i gang til glæde for byens børn

n yt l e ge s t a t i v

og unge, når byen bakker op. Foreningen
er kun lige startet og glæder sig til at gøre
endnu mere i vores alle sammens by. I
foreningen er vi glade for at kunne hjælpe
med praktisk arbejde, når der er brug for
det, og det er vores ønske, at vi både kan
byde ind med større og mindre opgaver
til glæde for alle børn i byen. Derfor er vi
også allerede i dialog med Klubben om,
hvad de kunne bruge vores hjælp til. Det
glæder vi os til at kunne fortælle mere
om.
Støt og vær med
Hvis man gerne vil følge endnu mere
med i, hvad Tranbjerg Børnenes Venner
render og laver, kan man læse mere på
hjemmesiden tranbjergbørnenesvenner.
dk eller følge Facebookgruppen Tranbjerg
Børnenes Venner. Man kan også støtte op
om Tranbjerg Børnenes Venners arbejde
ved at blive medlem af foreningen. Det

koster 100 kroner årligt, som enten indbetales som en bankoverførsel til reg. 9135
kontonr. 0000132705 eller via mobilepay
til: box15820 – husk at skriv din mailadresse i overførslen, så vi får registreret dig
korrekt.
Har du ønsker eller ideer til projekter, Tranbjerg Børnenes Venner kan tage
op, eller er du en haj til fondssøgning eller måske en virksomhed, som gerne vil
bidrage til foreningens arbejde? Al hjælp
kan bruges og du kan kontakte vores formand: Helle Søby Degn på telefon
+45 28358 7762 eller skrive en mail:
mail@tranbjergbørnenesvenner.dk



BYFEST i Tranbjerg!
Sæt kryds i kalenderen d. 20.6.
- nærmere info følger
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Banke, banke på!
Hvem der? Din lokale
ejendomsmægler
i Tranbjerg.
Thomas Lignell
Tlf. 25 30 00 92

Mød Thomas og Jonas:
aarhusmæglerne.dk/tranbjerg

SOLGT
SOM SKUFFESAG
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Jegstrupvænget 523, 8310 Tranbjerg

Jonas Bojsen
Tlf. 50 95 98 14

ren by

Affaldsindsamling
Vær med til årets indsamling af affald
i naturen søndag den 26. april, hvor vi
får ryddet op i Tranbjerg.
Af Stina Christiansen
øndag den 26. april sætter Tranbjerg
Tidende i samarbejde med Danmarks Naturfredningsforening vores lokale natur på skemaet, når vi arrangerer
Affaldsindsamling i Tranbjerg. Vi står klar
på torvet i Center Syd og udleverer skraldeposer, handsker, tænger og ruter fra
klokken 10. Du skal være tilbage med din
pose klokken 12, hvor affaldet bliver hentet af kommunen.
I ugen op til holder skoler og daginstitutioner deres egne affaldsindsamlinger for skole- og institutionsbørn, men
denne søndag formiddag mødes alle, som
vil være med til at holde vores lokalområde rent, til et par timer, hvor vi samler
alt det skrald, der er dukket op i løbet af
vinteren.
Efter indsamlingen står Søren Børresen fra Tranbjerg Grilludlejning klar med

S

grillen og byder på en pølse og brød til
dem, der aﬂeverer en fyldt pose.
Mød talstærkt op
Tag naboen, spejdertruppen, gymnastikholdet, gågruppen, løbeklubben, grundejerforeningen, mødregruppen eller dine
børn og børnebørn under armen og kom
op på torvet i Center Syd, hvor Tranbjerg
Tidende uddeler sække og områder fra
klokken 9.
Du skal aﬂevere dit affald inden klokken 12 ved det markerede areal på parkeringspladsen foran Center Syd. Så giv en
time eller to af din tid, få en masse frisk
luft og gør Tranbjerg til en renere og pæn
by.
Vi sørger for handsker og tænger, men
kan ikke love, at der er nok til alle.
Vi håber at se rigtig mange, så vi kan få
en pæn og ren by.
Danmarks Naturfredningsforening har
siden 2006 arrangeret Affaldsindsamlingen, som samler op imod 100.000 danskere til en forårsrengøring i naturen.
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Bethinas varme hænder
48-årige Bethina Lavridsen har længe
vidst og mærket, at hun kunne noget
særligt med sine hænder. Nu går hun
all in på sin egen klinik på Jegstrupvænget.
Af Stina Christiansen
kyndige hænder mærker
B ethinas
rundt på hele ryggen. De stopper op
og mærker efter, går i dybden, masserer
og stryger med hurtige bevægelser over et
enkelt sted, som skulle der børstes krummer væk.
Hun går kroppen efter for alt det, der
ikke skal være der. Spændinger, betændelse, blokeringer, hævelser og forkerte
energier.
Bethina Lavridsen har netop taget
springet til at blive selvstændig på fuld tid
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med sin klinik, der hedder ’Unik Energi
Bindevævsmassage’. Hun har været massør i 15 år, men altid som en sidebeskæftigelse ved siden et andet job.
- Ved årsskiftet er jeg gået fuld tid med
min klinik. Det er noget, jeg har ønsket
mig i mange år, men nu er der lige en
masse ting, der er faldet på plads, så det
kan lade sig gøre, siger Bethina Lavridsen.
Går ind i nervesystemet
- Jeg kigger på hele kroppen, hvordan det
hele hænger sammen. Jeg går lige som ind
i mig selv og går ind i mine kunders nervesystem og hiver de dårlige energier ud.
Jeg går i dybden i bindevævet og suger
dårligdom ud. Det er en meget dybdegående massage, som ofte gør, at mine kunder er friske efter én eller få behandlinger,
forklarer Bethina.
En del af bindevævsmassagen er suge-

ny klinik

Bethina Lavridsen indehaver af ’Unik Energi Bindevævsmassage’.

kopper kaldet cupping, som hun sætter
på de steder, hvor spændingerne er størst.
Det er en gammel kinesisk behandlingsform, som stadig bruges på de kinesiske
hospitaler. Kopperne kan også bruges til
at stryge op og ned over huden til at løsne
spændingerne.
Bethina Lavridsen har allerede hjulpet
mange, og listen over de ting, som hun
hjælper dem med, er efterhånden lang:
hjernerystelser, allergi, høfeber, hælsporer,
kold skulder, tinnitus, tennisalbue, migræne, mave-tarmproblemer, stress, ﬁbromyalgi, løbeskader og meget mere.
Mærker på egen krop
Bethina gik i gang med at uddanne sig
til massør, da hun selv havde fået bindevævsmassage efter en virus på balancenerven og gennem mange år havde døjet
med allergi.
- Jeg tror, at det betyder meget, at jeg
har prøvet tingene på egen krop og ved,
hvad der hjælper.
Sine evner som massør har Bethina
også brugt som håndbold- og fodbold-

træner i AIA, hvor mange af børnene og
de unge syntes, at det var ret sejt at have
sin egen massør.
De varme hænder har Bethina altid
haft.
- Som lille pige kunne jeg gå ud i sneen og forme snebolde uden handsker, og
jeg opdagede, at jeg kunne hjælpe andre
med mine hænder, da jeg masserede mine
kolleger i pauserne, da jeg var i køkkenet i
TDC. Jeg er meget sensitiv og fornemmer
lige som på folk, hvor jeg skal begynde,
fortæller Bethina.
Hun forklarer, at hele ens krop er i ansigtet, så hun kan løsne ting i kroppen
ved at massere dårlige spændinger i ansigtets muskler.
- Jeg løsner de indre organer udelukkende ved berøring i ansigtet. Med den
ene hånd beroliger jeg nervesystemet,
mens jeg arbejder med den anden. Folk
siger, at de mærker kuldegysninger, og det
stikker og prikker. Det er helt vildt, hvad
man kan gøre. Jeg ser resultater, hvor folk
får livsglæden tilbage i deres øjne. Det er
helt fantastisk, siger Bethina.
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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

LEG FOR LIVET
- NATUR

:2(3+<7ࠫ/1:263,0:644,9-,90,5&
7ࠫ;,:;9<7/1:263,(-/63+,9=0-(4030,2<9:,;LEG FOR LIVET.
4rZRL[Y¤UNLYK\[PSH[SLNL&;Y¤UNLY[PSH[SLNLPNLU&,SSLY[PSH[SLNLUVNL[HUKL[LUKK\WSLQLY&
7rMHTPSPLR\YZL[3LNMVY3P]L[ZRHS]PSLNL=PZRHSSLNLZHTTLU0rY[HNLY]P[PSIHNL[PSUH[\YLU
,SSLY]P[HNLYUH[\YLU[PSIHNLVNS¤YLYHMKLU4LKUH[\YLUZVT[LTHVNSLNLUZVTVTKYLQUPUNZW\UR[S¥ILYKLYLUY¥K[YrKPNLUULTHSSLHR[P]P[L[LY
2\YZL[ ILZ[rY HM LU Y¤RRL ZLS]Z[¤UKPNL LTULNY\WWLY MVY IrKL I¥YU VN ]VRZUL PUKLU
MVY [LH[LY YVSSLZWPS RLYHTPR KHUZ NHZ[YVUVTP VWSL]LSZLY P UH[\YLU VN RYLH[P][ ]¤YRZ[LK
-¤SSLZ MVY HSSL LY TVYNLUZHTSPUNLY TrS[PKLY LM[LYTPKKHNZHR[P]P[L[LY Z[YHUK[\Y Nr[\Y VN MLZ[
Familiekurset er fra søndag den 28. juni til lørdag den 4. juli 2020.
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Deltagerbudgettet i Tranbjerg
Har du fået beskrevet din gode idé?
Ellers er det bare med at komme i
gang, så de gode idéer kan blive til
virkelighed i Tranbjerg.

allerede dagen efter d. 7. maj vil resultatet
blive præsenteret på Tranbjerg Bibliotek
fra 16.30-17.30. Her vil man kunne høre
om de projekter, der skal sættes i gang og
få en kop kaffe og et stykke kage.

Af Frederik Ingvardt Pedersen, Udviklingskonsulent Aarhus Kommune

F

ællesskab og Bevægelse er i fuld
gang med masser af engagement
i området. Der kan uploades forslag til
sammenomaarhus.dk helt frem til d. 4.
april. Tidligere deltagerbudgetter har givet
penge til f.eks. en shelterplads for unge i
Beder-Malling og en ambassadøruddannelse for børn og unge i affaldshåndtering
og -indsamling.
Alle forslag er velkomne, så længe de
lever op til de 4 krav. Så vær gerne kreative i jeres forslag. Intet forslag er for småt
til at komme i betragtning. Fordi man
maks. kan søge om 70.000 betyder det
også, at minimum 5. forslag får midler! Så
der er rig mulighed for at komme igennem med et forslag.
Efter d. 4.april gennemgår Aarhus
Kommune forslagene i forhold til reglerne
og d. 22. april - 4.maj er det jer borgere,
der bestemmer, hvordan pengene fordeles. Hvis jeres forslag ikke lever op til reglerne, skal vi nok kontakte jer og se om vi
kan ﬁnde en løsning. Afstemning foregår
også på hjemmesiden, hvor hver borger
kan give udtryk for, hvordan de synes alle
320.000 kr. skal fordeles.
Resultatet for afstemningen offentliggøres på sammenomaarhus.dk d.6. maj og

Kravene er:
· Borgerdrevet: Realisering af forslaget udføres primært af de borgere, som har stillet forslaget.
· Fællesskab: Forslaget skal samle
borgere.
· Bevægelse: Forslaget skal bidrage til, at man bevæger sig.
· For alle: Man må ikke opkræve
penge eller foreslå steder, hvor
andre ikke har adgang. Men man
må godt have en målgruppe for
sit forslag.
For nærmere info omkring, hvad
pengene må gå til se
sammenomaarhus.dk/krav
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Kom og se hvad vores
dygtige gymnaster
har lært i løbet af
sæsonen 2019/20
>ƆƌĚĂŐĚ͘Ϯϴ͘ŵĂƌƚƐ
Ŭů͘ϭϯ͘ϯϬͲϭϳ͘ϬϬ
i Grønløkke Hallen
Pris: Voksne 30 kr,
Børn u. 15 år er gratis

'čƐƚĞŚŽůĚ͗
I år får vi besøg
af elevholdet
fra Ågård Efterskole
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Hjemmebesøg

Høreapparater fra
førende leverandører

Høreværn

Fælleshus til udlejning
Dejligt fælleshus
med plads til 48 personer

Til fest og møder

Byg og Montage

A/B Æblehaven
Trankær Vænge 98, 8310 Tranbjerg J
Kontakt kun via
faelleshuset@aeblehaven-abf.dk
aeblehaven.abf-net.dk

TLF: 6130 3137 - kontakt@sylvesterbyg.dk

Kør ind og få skiftet
til SOMMERHJUL
lørdag d. 4. april kl. 9-16
Bestil tid til hjulskift på tlf. 86 92 78 13 eller
grethe@solbjerg-biler.dk

AutoPartner.dk

Solbjerg Hovedgade 19 • 8355 Solbjerg • solbjerg-biler.dk
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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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Aarhus Friplejehjems Venner
søger Cykel-piloter
!8&<';6!8ࣅ1'8-3='890<&S3+0!2&<;"20'&-+!;
#¡-='$@0'¡6-¡3;6Ê!8,<9 8-6¡'/',/'1S
9Ê'8&';&-+S=-1!2+¡'8U
Aarhus Friplejehjems Venner har indsamlet midler til nye duoHOF\NOHURJYLNDQEUXJHćHUHIULYLOOLJHVRPKDUO\VWWLODWNºUHHQ
tur med en beboer i den dejlige natur omkring Tranbjerg.
(QWXUWLORPU§GHWYHG7UDQEMHUJVºHUHWP§OGHUHUPHJHWDWtraktivt. Der er virkelig noget at se på og snakke om.
Har du lyst til at deltage i andre aktiviteter sammen med beboerne, er du også meget velkommen.
Har du lyst til at blive cykel-pilot ved Aarhus Friplejehjem, skal
GXNRQWDNWH7DQ\DS§WOIHOOHUS§
mail: tain@diakon.dk.
9LYLOWDJHJRGWLPRGGLJLNUHGVHQDIIULYLOOLJH

Ê(38'2-2+'29='+2'
22d-9#';, 8!2&9'2
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Jesper og drømmebutikken
Bageren er blevet til Brødkooperativet
og ser utroligt indbydende ud, når man
kommer ind via den nye indgang til centeret. Når man bevæger sig gennem selve
butikken, kommer man gennem den nye
grønt-afdeling med køl, og videre gennem selve butikken der fremstår som en
gågade med masser af spændende kølere.
Butikken er blevet åbnet med vinduer, og
dagslyset giver et roligt lys.
- Der er 19 meter slagter – tæt på at
være Danmarks største indenfor SuperBrugser. Og vi tilbyder vores egne røgvarer, hvor vi selv sammensætter krydderierne til vores spegepølser, bacon og
hamburgerryg, siger Jesper Brarup, der
ikke afviser, at der eksempelvis kan blive
udviklet en Tranbjerg-spegepølse.
Jesper foran den nye ﬂotte vinafdelling.

Det er en meget stolt uddeler, der efter ﬂere års hårdt slid har slået dørene
op til den gennemrenoverede SuperBrugs.
Af Stina Christiansen
esper Brarup Jessen har allerede fået masser af positive tilkendegivelser fra kunderne, der roser de 1500 m2,
der er blevet gennemrenoveret og fået et
helt nyt og lyst look i transitionen fra en
Kvickly til nu at være en SuperBrugs.
- Jeg har altid drømt om at gøre
det her, fortæller Jesper Brarup Jessen
og fortæller stolt om alle de nye ting,
som kunderne nu kan opleve i den nye
SuperBrugs.

J
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Coop-mand
Med sine 1500 m2 er butikken en stor
SuperBrugs, men var for lille en Kvickly
med de mange varegrupper, og derfor gik
Jesper i gang med den store ombygning,
kort efter han overtog butikken for 2 ½
år siden.
Hans Coop-karriere begyndte, da han
som 14-årig blev vaskedreng i det, der
den gang hed FDB. Han gik til hånde efter skole og kom senere i lære i SuperBrugsen i Ry i 2001, da han havde færdiggjort Handelsskolen. Lige før elevtiden
sluttede, rykkede han til SuperBrugsen i
Jægergårdsgade i Aarhus midtby, videre
til SuperBrugsen i Lystrup som afdelingsleder, til Kvickly i Bruuns Galleri i 2010
som souschef, til Viby ved MegaSyd, til
Hovedgaard og så til Tranbjerg.
- Efter handelsskolen begyndte jeg at

superbrugs

SuperBrugsen i Tranbjerg har indgået en ny sponsoraftale
med AIA-Tranbjerg Fodbold. Her ses den nye 6 meter lange bandereklame, der skal opsættes på Grønløkke Stadion. På billedet er det i midten brugsuddeler Jesper Jessen,
der er ﬂankeret af to fodboldspillere fra klubben.

Endnu et telefonopkald bliver besvaret, alt imens tegningerne over den nye butik bliver gennemgået.

læse multimediedesigner. Men efter 3 måneder blev det for kedeligt. Jeg er Coopmand, og det skulle undre mig, hvis jeg
nogensinde kommer andre steder hen,
siger Jesper Brarup Jessen.
Drømmen
Og lige siden han trådte ind i Coop-verdenen, har han haft drømmen om at gøre
det, som han nu har gjort – at skabe en
attraktiv butik, hvor han har været med
helt fra bunden.
- Den her butik bliver outstanding.
Alene vinområdet er så ﬂot – der kommer
lys oppefra, og vin på køl. Det løfter bare
det hele. Jeg er rimeligt stolt. Det her er
mit svendestykke – det jeg har drømt om
at gøre.
Jesper har haft frie hænder til at indrette butikken. Hovedkontoret har sendt
tegninger med forslag til indretningen af
butikken, men det hele er blevet tilpasset
efter Jespers ønsker.

- Jeg binder selvfølgelig ind i deres
koncepter, men jeg kan lege lidt mere
med det hele, når jeg nu har pladsen til
det. Så jeg har gjort mig en masse tanker om, hvordan det hele bedst kan fungere både for kunderne, og så vi får nogle
sammenhængende arbejdsgange, siger
han.
Tung proces
Hele processen med ombygningen har
trukket tænder ud.
- Jeg sagde til mit personale, at det her
bliver hårdt, fordi de skal manøvrere i dag
til dag forandringer hele tiden i lang tid.
Men nu er det overstået, og vi har fået en
rigtig ﬂot butik. Nu glæder jeg mig til at
kunne fylde varer op og drive butikken i
stedet for at skulle tale med håndværkere.
Jeg er købmand, og jeg er kommet for at
sælge varer, siger Jesper Brarup Jessen.
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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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orientering

Kunstgræsbane i Tranbjerg
Informationsmøde
det kommende anlæg, og til dette har vi
behov for byens opbakning.
Klubben vil være repræsenteret af
medlemmer fra bestyrelsen og kunstgræsbane-udvalget, mens Jørgen Halle, Tranbjerg Fællesråd, vil fungere som ordstyrer.
For yderligere information se AIATranbjerg Fodbolds hjemmeside eller
kontakt:
Formand – AIA-Tranbjerg Fodbold
Morten Eaton Mølgaard
kunstgraes.aiatranbjerg.fodbold@gmail.com

Vil du støtte Tranbjergs kunstgræsbane?
AIA Tranbjerg mangler, som barometeret viser, stadig
QRJOHSHQJHIRUDWQ§P§OHWWLODWNXQQHHWDEOHUHGHQ
Q\HNXQVWJU¨VEDQH+YLVGXYLOVWºWWHNDQGXJ§GLUHNWH
på http://kortlink.dk/24w42.
'HWHUHQVLGHKRV'%8GHUWDJHUVLJDIJDYHLQGVDPOLQ
gerne, og den tager både imod kreditkort og MobilePay.
+YLVGXJLYHUKHQKROGVYLVHOOHUNUR
QHUNDQGXI§GLWQDYQS§HQVWºWWHWDYOHE§GHS§KMHP
PHVLGHQRJYHGNXQVWJU¨VEDQHQ'HWHUVHOYIºOJHOLJRJ
V§PXOLJWDWY¨UHDQRQ\P6RPSULYDWSHUVRQNDQGXI§
IUDGUDJIRUHQGHODIEHOºEHWS§VHOYDQJLYHOVHQ
Du kan læse mere og blive klogere på detaljerne på
hjemmesiden.

1000

800

600

400

200

311.000 KR

AIA-Tranbjerg Fodbold inviterer borgerne
i Tranbjerg til informationsmøde vedrørende etableringen af den kommende
kunstgræsbane på det eksisterende baneanlæg ved Grønløkke Allé. Mødet afholdes den 1. april kl. 19.00 i den gamle kantine, Tranbjergskolen Kirketorvet.
Mødet vil tage udgangspunkt i en
præsentation af det nuværende projekt,
herunder økonomi, valg af banetype/teknologi og brugermuligheder. Vi vil med
mødet gerne give borgere og kommende
brugere mulighed for stille spørgsmål og
komme med input. Klubbens ønske er at
sikre en optimal fremtidig udnyttelse af

0
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Fodboldfruerne
Du kender måske Forstadsfruerne fra
dit tv. TV3s reality-program, der følger
en stribe rige forstadsfruer, der lever
deres liv på forsiden af aviserne. Men
har du hørt om Fodboldfruerne fra
Tranbjerg?
Af Anne Lindskov Hededal
rolig, der er ikke tale om et nyt
B are
reality-program med afsæt i Tranbjerg. Men derimod om en ﬂok friske
kvinder, der har etableret kvindefodboldholdet Fodbold for dummies i Tranbjerg;
og som hver mandag aften snører fodboldstøvlerne og giver den gas på banerne
ved Grønlykke.
Jeg har mødt holdleder Hanne Sørensen og spillende træner Louise Sørensen
til en snak om, hvad der får to pæne forstadsfruer til at etablere et kvindefodboldhold i Tranbjerg.
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Hvordan ﬁk I ideen?
Hanne: I sommeren 2018 var vi en ﬂok
kvinder på mini-fodboldskole med vores
døtre. De synes, det var mega træls, at de
skulle spille med os, for vi var ærlig talt
virkelig dårlige med en bold. Vi kom til at
snakke om, at det simpelthen ikke kunne
passe, at vi var så elendige til fodbold, at
vores egne børn ikke engang gad spille
med os.
Louise: Ja, jeg troppede jo som den
eneste kvinde op i fuldt fodbold outﬁt
med min søn Tobias.
Hanne: Ja, vi spottede ret hurtigt, at
Louise rent faktisk kunne spille fodbold.
Og jeg jokede med, at hun da skulle være
træner for vores kommende kvindehold.
Og så var ideen om Fodbold for dummies
født.
Louise: Efter mini-fodboldskolen ringede Hanne og spurgte, om jeg var klar
på at stille op som træner. Og så rullede
det egentlig derfra.

fodboldfruerne

Hanne: Jeg lavede et opslag til alle, der
havde deltaget på mini-fodboldskolen og
skrev om vores idé. Og heldigvis var der
rigtig mange interesserede.
Louise: Ja, og allerede to uger efter var
vi i gang med første træning. Det var ret
overvældende, for der mødte ca 25 kvinder op. Det havde vi slet ikke regnet med.
Hvem er det for?
Hanne: Vores hold er for alle de kvinder,
der synes fodbold er sjovt, men ikke nødvendigvis kan ﬁnde ud af det. Der er i
forvejen masser af tilbud til de øvede, så
vi var fra start enige om, at det her skulle
være noget andet.
Louise: Vi har ca. 40 medlemmer, den
yngste er sidst i tyverne og den ældste i
starten af halvtredserne. Enkelte har spillet fodbold før, men de ﬂeste er nybegyndere. Der plads til alle, og vi lægger vægt
på, at det er uformelt og uforpligtende.
Du behøver ikke noget fancy tøj for at
spille med, men kan komme præcis som
du er.
Hanne: Ja, det vigtigste er, at vi har det
sjovt sammen. Og kan rumme, at nogle er

gode og andre totalt nybegyndere. Det var
nok ikke gået på et mandehold.
Hvorfor er det fedt?
Louise: Fodbold er en fysisk kontaktsport
som helt naturligt skaber masser af smil
og latter. Det er ikke så højtideligt eller
“pænt” som andre sportsgrene. Der er ingen pæne yogabukser eller fancy ﬁtnesstøj men i stedet et frirum, hvor det er ok
at være en kvinde, der gi’r den gas og bliver beskidt.
Hanne: Og så er det en super fed måde
at stifte nye bekendtskaber på. Flere fra
holdet har sagt, at de pludselig er begyndt
at hilse på en masse nye kvinder, efter de
er startet på holdet.
Vil du være med?
Fodbold for dummies spiller hver mandag
kl. 19.30-20.30 på banerne ved Grønlykke.
Medlemskab koster 100 kr. årligt.
Du kan læse mere om klubben på
AIAs hjemmeside eller kontakte holdleder
Hanne Sørensen på mail: hanne.sorensen@pc.dk
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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

hjerteløb

Løb eller gå for hjertet
Søndag den 3. maj kan du gå eller løbe Hjertestarterløbet i Tranbjerg, blive
klogere og støtte Hjerteforeningen
samtidig.

10 med en opladet mobiltelefon og appen
GeoQuestor downloadet. Har du ikke en
mobil, eller vil du ikke hente app’en, ﬁnder du bare nogen at følges med.

Af Stina Christiansen

Opgaveløb
Et GeoQuestor-løb er et GPS-guidet opgaveløb, hvor app’en viser dig vej til næste
og nærmest post med et hint, kompasnål
og en distance, der tæller ned, som du
nærmer dig målet. Når du er ved målet,
får du en opgave eller et spørgsmål, som
du skal løse for at komme videre. App’en
holder også styr på dine point.
Det koster 20 kroner per deltager, og
pengene går til Hjerteforeningens Landsuddeling. Du er velkommen til at smide
mere end 20 kroner, hvis du har lyst.
Du kan læse mere på Tranbjerg Løbers
hjemmeside.

sætter fokus på hjerH jerteforeningen
tet søndag den 3. maj med en stor
landsindsamling, der skal samle ind til
ﬂere hjertestartere.
I den anledning arrangerer Tranbjerg
Løber et Hjertestarterløb, hvor du kan gå
eller løbe og blive klogere på hjertet og
hjertestarterne i Tranbjerg. Du bestemmer
selv, hvor mange hjertestartere du vil forbi på din rute, om du vil løbe eller gå, og
hvor lang tid du vil bruge.
Du skal bare møde op i skolegården
ved Tranbjergskolen på Grønløkke Allé
(ved fodbold- og tennisbanerne) klokken
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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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fællesråd

Nyt fra Tranbjerg Fællesråd
Af Jørgen Dahlgaard
Ny rampe til tunnelen under Østerby Alle
Vi har før fortalt om, at det kan tage lang
tid at få projekter gjort til virkelighed.
En ny og mindre stejl rampe til cykler og
barnevogne på vestsiden af tunnelen under Østerby Alle, må siges at være sådan
et langtidsprojekt. Pengene er for længst
bevilliget af Byrådet, men folkene hos
Traﬁk og Miljø har meget travlt og først i
løbet af efteråret var der tid til at sætte fokus på udformningen af den nye rampe.
Det er endt med en stor sløjfe. Det er den
mest traﬁksikre løsning, da sløjfen tvinger
hastigheden ned for cykler m.m. Desuden
er det fortsat muligt at krydse stien for at
komme over til boldbanen.
Næste skridt er nu, at Tranbjerg Varmeværk skal have ﬂyttet en stor hovedledning. Det kan først ske til maj, når forbruget af varme i byen er minimalt.
Når den er ﬂyttet kan, arbejdet med den
nye rampe begynde. Og så skriver vi nok
august eller september. Jo – tålmodighed
er en dyd.
Bering-Beder vejen
Tålmodighed er også en dyd i forhold til
Bering-Beder vejen. Netop som alle troede, at det store projekt kørte på skinner,
ville Byrådet den 5. februar pludselig ikke
frigive anlægsbevillingen til vejen – dvs.
ingen penge = ingen vej. Suk. Sagen blev
sendt tilbage til Teknisk Udvalg, og her
har de fem fællesråd i Aarhus Syd nu haft
foretræde den 19. februar. Vi ønsker ikke
et nedskåret discountvejprojekt! Der er
brug for vejen, og den skal bygges hurtigst

muligt. I skrivende stund er sagen udsat
til næste udvalgsmøde den 24. februar.
Jo – tålmodighed er absolut en dyd som
borger.
Generalforsamling og aktuelle sager
I februar var der ordinær generalforsamling i Fællesrådet med et oplæg af Rikke
Skræddergaard fra MINLANDSBY - om
deres app, som gør det nemt at dele kalender og nyheder m.m. MINLANDSBY
er bl.a. kendt fra Løvens hule 2019. På
baggrund af borgermødet ”Et bedre og
tryggere Tranbjerg” i december samt pga.
tidligere opfodringer kigger en gruppe nu
på muligheden for at lave en fælles kalender og nyhedsfunktion for hele byen - en
slags virtuel opslagstavle, der kan bruges
af alle.
Desuden arbejder en anden og større
gruppe på at etablere ”et værested for
unge, der ikke er aktiveret”. Her er Liv
Stender fra kommunens afd. for Byliv og
Bymiljø tovholder. En del unge over 6. 7. klasses alderen savner et uformelt tilholdssted i Tranbjerg. Gruppen har allerede et konkret sted i kikkerten. Det bliver
spændende at se, hvad det ender med.
På generalforsamlingen blev Regitse
Rans i øvrigt nyvalgt til bestyrelsen og
Helle Søby Degn valgt som ny suppleant.
Så nu er bestyrelsen klar til at forsætte arbejdet. Du kan i øvrigt få et godt indblik
i fællesrådets arbejde ved at læse bestyrelsens beretning på tranbjerg.dk
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Moesgaard Museum graver i Tranbjerg
Det usædvanlige fund af hus og lerkar
giver et unikt indblik i livet i jernalderen.
Af Laurits Borberg, Ærkæologisk afdeling
Moesgaard Museum
januar og februar udgravede arkæologer fra Moesgaard Museum lige
vest for Ballebækken sporene fra en ualmindeligt velbevaret gård fra yngre romersk jernalder (200-400 e.kr.). Udgravningen blev afsluttet i løbet af uge 7.
Gården blev opdaget i forbindelse med
de undersøgelser, som museet har foretaget i forbindelse med Aarhus Kommunes
anlæggelse af Beder-Beringvejen syd om
Aarhus.
Nu er mulden over hele to gårdanlæg
blevet gravet af, og det viser sig, at især
det ene er meget velbevaret. I udgravningsfeltet ses tydelige spor af det 31 meter lange hus, der gav husly til både folk
og fæ. Derudover er hele den 1.600 m2
store gårdsplads omgivet af et overdækket hegn, og der er tydelige spor efter ﬂere
mindre bygninger, som har fungeret som
lader og skure til opbevaring af materialer. Bortset fra husdyrholdet ligner gården
på mange måder en nutidig parcelhusgrund med et kraftigt hegn i stedet for
ligusterhækken.

I

Fund af lerkarskår
Sammenlignet med udgravninger fra den
ældre del af jernalderen (ca. 500 f.kr. 150 e.kr.) er der ofte ikke mange fund af
potteskår og lignende genstande, hvilket
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Efter udgravningen bliver alle stolpehuller fotograferet,
tegnet og beskrevet. Til sidst tages der jordprøver op,
som kan give værdifuld viden om gårdens præcise alder,
hvilke afgrøder, der er blevet dyrket på markerne uden
for hegnet og hvad man ellers har produceret på gården.

også er tilfældet for udgravningen ved
Ballebækken. Dette hænger sammen med,
at al gårdenes affald i den yngre del af
jernalderen blev spredt som gødning på
markerne, hvor det tidligere blev gravet
ned tæt på husene.
De få fund af lerkarskår, der trods alt
gøres, bringes til Moesgaard Museum,
hvor de vaskes, nummereres og opbevares på museets magasin. Ved ballebækken
har arkæologerne også fundet et helt lerkar, som nu opbevares på køl. Senere skal
jorden i karret undersøges for indhold af

udgravning

Der foretages en digital opmåling af alle stolpehuller i udgravningen, så arkæologerne kan tolke udgravningsplanen på
computeren. Her er det store langhus, hegnet omkring gårdanlægget og tre udhuse fremhævet.

korn og måske endda mikroskopiske dele
af pollen og insekter, der kan fortælle noget om, hvad der blev dyrket på gården,
og hvordan ﬂora og fauna omkring den
har set ud.
Godt billede af Tranbjerg
Det er ikke første gang, at der er udgravet gårdanlæg af denne type i nærheden
af Tranbjerg. Tidligere har Moesgaard
Museum foretaget større udgravninger af
lignende gårde ved Trankær Mosevej og
Ingerslevvej i 2006 og 2007. Senest i 2019
er der udgravet ﬂere gårde af samme type
som her ved Ballebækken ca. 1 km mod
nordvest ved Vestre Tingskovvej.
Museets arkæologer har derfor efterhånden et godt billede af, at området om-

kring det nuværende Tranbjerg har været
et meget eftertragtet sted at bosætte sig i
omkring midten af det første årtusinde
e.kr.
Det er dog sjældent, at sporene efter disse bosættelser er så velbevarede
og uforstyrrede af senere bebyggelser eller landbrug, som det er tilfældet her ved
Ballebækken. Det giver arkæologerne
mulighed for at se detaljer, som ofte ikke
opdages.
De uforstyrrede bevaringsforhold giver også en unik mulighed for detaljerede
dronefotos og 3d-modeller samt præcise
naturvidenskabelige undersøgelser, der
alt sammen kan give os ﬂere detaljer om,
hvordan en familie opretholdt livet i det
østjyske for ca. 1.700 år siden.
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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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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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Erik Brædder
– en veluddannet mekaniker
Af Harald Kvist – Tranbjerg Lokalhistoriske
Samling
ranbjerg Lokalhistoriske Samling er
ikke bekendt med, hvor mange mennesker, der har måttet tage den samme
uddannelse to gange. Men vi har mødt
en af dem. 79-årige Erik Brædder, som
har boet i Tranbjerg siden 1980, begyndte
som mekanikerlærling hos Ford Motor
Compagni i Aarhus 1954 og sluttede som
værkstedsleder hos Jysk Telefon Aktieselskab i Slet omkring 1997, simpelthen
fordi selskabet var blevet solgt og overdraget til andre, som havde nye tanker.
Tranbjerg Lokalhistoriske Samling havde
en snak om begivenhederne i hans liv i
januar 2020.

T

Frydenlund
Erik Brædder kom fra Frydenlund kvarteret i Aarhus og holdt derfor indledningsvis med fodboldspillerne derfra, Vi
vender senere i artiklen tilbage til Erik
Brædders lokale fodboldrejse. Efter årene
med mekanikeruddannelse fra Ford Motor Compagni mente Erik Brædder, at der
måtte ske noget nyt. Så han søgte – og ﬁk
– ansættelse hos Jysk Telefon Aktieselskab,
som dengang, for så vidt angår de afdelinger som Erik interesserede sig for, havde
til huse i Sonnesgade i Aarhus. Erik Brædder ﬁk stilling som såkaldt aspirant til en
tjenestemandsstilling i telefonselskabet.
Han måtte derfor begynde forfra og startede på ny mekanikertilværelsen. Ny uddannelse. Nye muligheder.
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Erik Brædder som gartner hos Nygaard.

Jysk Telefon Aktieselskab
Efter aspiranttiden blev han så igen udnævnt til mekaniker, som nævnt først i
Sonnesgade. JTAS ﬂyttede til Slet/Tranbjerg i årene omkring 1980. Samtidig
købte ægteparret Brædder hus i Tranbjerg,
hvor de stadig bor. Karrieren tog samtidig
fart. Erik Brædder begyndte, som skrevet,
igen som mekaniker. Så blev han overmekaniker. Og så telefonmester – eller
som det rettelig hed, når man havde med
vognparken at gøre: Garagemester. Han
tog et uddannelsesansvar på sig og ﬁk indført et program, hvorefter Jysk Telefon Aktieselskab påtog sig ansvar for uddannelse
af håndværkere. Erik Brædder ﬁk ansvaret
for hele Jysk Telefons vognpark. Fra begyndelsen var der omkring 1800 køretøjer
til hen imod slutningen cirka 7000 biler.
Nye forhold
Der kom, som i så mange andre tilfælde, nye toner. Ejerforholdene skiftede i
Jysk Telefon Aktieselskab. Nye ledere ville

historie

ikke længere eje men hellere lease vognparken. Det betød, at den store værkstedssektion skulle lukkes. Samtidig blev
Erik Brædder som leder sat til at holde
foredrag for medarbejderne om ”Visioner for fremtiden”. Det husker han ikke
som nogen munter periode i arbejdslivet.
Så alting pegede hen imod en afsked med
det hæderkronede gamle telefonselskab
omkring 1997, hvilket også kom til at ske
fyldest.
Fritiden
Erik Brædder begyndte sin pensionisttilværelse med at tage ansættelse som gartner i anlægsﬁrmaet Nygaard i Hasselager.
”På mit gamle job i Jysk Telefon Selskab
kom jeg hver dag hjem, tung i sjæl og legeme over alle problemerne, som var vanskelige at løse. Men hos Nygaard slæbte
jeg rundt med et dejligt og sundt slid og
vendte hver dag tilbage, renset i hovedet
for alle problemer, for alting var jo klaret
i løbet af dagen. Så det blev til fem dejlige
år til slut”, siger han.
Der har aldrig været problemer i ægteskabet med at få tiden til at gå. Hustruen,
Lillian Brædder, underviser i billedkunst
og har over et par perioder påtaget sig
at være formand og i bestyrelsen for den
lokale grundejerforening. Erik Brædder
begyndte som nævnt i indledningen, med
stor interesse for den lokale idrætsforening Fuglebakken. Derefter blev det AIA/
Tranbjerg, der tog over, og denne skribent
har over en længere årrække haft den glæde at være seniorgymnast på AIA/Tranbjergs herremotionshold sammen med
Erik Brædder. Nu er det AGF og Aarhus
Idrætspark, der fylder. Erik Brædder har
i mindst 50 år haft fast plads på stadion,

23. række. Under taget, så man ikke bliver
våd i håret. ”Og hvordan synes du så det
går for tiden?” spørger skribenten. ”Det
går jo rigtig ﬁnt med klubben, som nu
er nummer tre. Vi har lige slået Herning,
som jo er etter.”
Tilbage til rødderne
Først og sidst er dog kærligheden til mekanikken. Til bilerne. Erik Brædder er den
lykkelige ejer af et – af mange bilentusiaster i Tranbjerg og omegn – beundret køretøj. En knaldrød og fræk Mazda MX3
årgang 1993. Den passes som en anden
baby. Har kørt 170.000 km. og kommer
ikke over 5.000 km. pr år. Han holder den
selv ved lige, så den bringes til de regelmenterede eftersyn hos forhandleren. Den
ligeledes bilkyndige søn polerer bilen en
gang hvert år, ”for den er så gammel, at
den kun har et lag lak”. Det ser man vist
ikke mere, noterer han. Nogle lokale beboere har lagt mærke til, at der af og til
kommer et lidt glad grynt ud af hornet på
den smukke bil. Men det er vist ikke noget, man taler højt om over for politiet.
En glad mand i en glad bil!
Glade pensionister
Ægteparret er fortsat glade og tilfredse
med deres tilværelse i deres overordentlige velholdte hus i Tranbjerg. Fyldt med
minder, sjove samlinger og hobbyrum.
”Vi skal vel nærmest bæres herfra”, slutter
de samstemmende.
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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
Andagter og
musikalsk fyraften

SK ÆRTORSDAG

Se side 5

Traditionen tro bliver der også i år holdt en
skærtorsdagsgudstjeneste med efterfølgende fællesspisning i Sognegården.


Fyraftenssang fra
Højskolesangbogen
Se side 8


Musikgudstjeneste
Langfredag
Se side 9


4. maj sangaften
Se side 13

Gudstjenesten 9. april begynder kl. 17.00.
Efterfølgende spiser vi sammen i Sognegården.
Ønsker man at deltage i fællesspisningen,
bedes man tilmelde sig gennem kirkekontoret, tlf. 86 29 57 33, eller hjemmesiden senest torsdag den 2. april.
Børn deltager gratis, voksne betaler 100 kr.
Der kan ud over det købes drikkevarer.

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

2

• Kirke og Sogn

Personregistrering Syd
Kontakt Personregistrering Syd
vedrørende dåb, vielse, begravelse,
navne og attester.
Kontorets åbningstider:
Mandag 9 –13.30
Tirsdag 10 –13.30
Onsdag 9 –13.30
Torsdag 9 –16.00
Fredag
9 –13.30
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

Mandag 2. påskedag 13. april
10.00 Højmesse v. Anja Stokholm

Torsdag 19. marts
10.00 Musikandagt v. David Kessel og
Branko Djordjevic

Torsdag 16. april
10.00 Musikandagt v. David Kessel og
Branko Djordjevic
17.00 Gud & Spaghetti v. Mia Knudsen

Søndag 22. marts
10.00 Højmesse v. Anja Stokholm

Søndag 19. april
10.00 Højmesse v. David Kessel

Onsdag 25. marts
14.00 Gudstjeneste på Lokalcentret
v. Anja Stokholm

Søndag 26. april
10.00 Højmesse v. Anja Stokholm

Søndag 29. marts
10.00 Højmesse v. Mia Knudsen
Tirsdag 31. marts
17.00 Aftenandagt med efterfølgende
Årstidscafé i Sognegården
v. David Kessel
Torsdag 2. april
17.00 Musikalsk Fyraften v. David Kessel og Branko Djordjevic
Palmesøndag 5. april
10.00 Højmesse v. David Kessel
11.30 Dåbsgudstjeneste og minikonﬁrmandafslutning v. David Kessel
Onsdag 8. april
10.30 Gudstjeneste på Aarhus Friplejehjem v. Mia Knudsen
Skærtorsdag 9. april
17.00 Højmesse v. David Kessel med
efterfølgende fællesspisning
i Sognegården
Langfredag 10. april
10.00 Liturgisk Musikgudstjeneste
v. Anja Stokholm

Onsdag 29. april
14.00 Gudstjeneste på Lokalcentret
v. David Kessel
Torsdag 30. april
17.00 Musikalsk Fyraften v. David Kessel og Branko Djordjevic
Søndag 3. maj
10.00 Højmesse v. David Kessel
11.30 Dåbsgudstjeneste v. David Kessel
Fredag Bededag 8. maj
9.00 Konﬁrmation v. David Kessel
11.00 Konﬁrmation v. Mia Knudsen
Søndag 10. maj
10.00 Højmesse v. Mia Knudsen

Foråret og lysere og
varmere tider er på vej
– og der drikkes igen kirkekaffe i våbenhuset 1 gang om måneden fra april
til september og hver søndag i skolernes sommerferie.
Menighedsrådet

Søndag Påskedag 12. april
10.00 Højmesse v. Mia Knudsen
Kirke og Sogn •
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Stilhed og ordet
Af David Kessel

ord. Salmer, bønner, en prædiken – ord
efter ord efter ord!
For mange ord måske?

H

vis der er noget i vores verden, der
ikke mangler, så er det nok ord;
talte ord, sungne ord, ord på papir, på
skærme – der er dage, hvor man kan
føle sig jagtet af ord.
Det lyder måske negativt i forhold til,
hvor vigtig og positiv en funktion ord
har i vores verden. Ord gør det muligt
for mennesker at kommunikere, ord
lader os forstå vores verden og vores
medmennesker, strukturerer vores tanker, ja, man kunne måske sige at ord i
høj grad gør, at vi kan forholde os til vores omverden som mennesker.
Derfor er det heller ikke så mærkeligt,
at ord også i vores tro spiller så stor en
rolle. ”I begyndelsen var ordet …” Gud
taler til os, vores forbindelse til Jesu tid
er ord i form af en bog. Ifølge skabelsesberetningen er det endda sådan, at
alt bliver til igennem Guds ord.
Også vores gudstjenester er præget af

4
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Man kan i hvert fald få det sådan, at det
indimellem bliver for meget. For selvom vi nok alle mener, at lige præcis vores ord er vigtige at lytte til, kan det i en
verden, hvor man bliver bombarderet
med budskaber, ikke undgås, at man
længes efter ordløse pauser. Vi åbner
øjnene om morgenen, og det første, vi
gør er at tænde radioen, eller kigge på
vores skærm og læser alle de beskeder
og opdateringer, der er kommet i løbet
af natten. Men mængden af ord kan
også skylle hen over os, uden at vi virkelig kan forholde os til dem … Stilhed,
musik, mulighed for at lytte til de ord,
der opstår i os, når der ikke er ord, der
kommer udefra – det er måske noget, vi
har mere brug for end nogensinde før.
Måske var det derfor, at der kom så
mange mennesker, da vi fornylig åbnede kirken for en aften med musik,
stilhed, mørke, plads til at sidde for sig
selv og tænke, tænde et lys, nyde ikke
at blive konfronteret med ord, beskeder, budskaber, men skabe plads til
ordløs ro. For det er det, vi har brug for.

I vores forståelse er kirken et sted, hvor
der bliver forkyndt et budskab; stedet,
hvor der bliver talt til os, hvor Guds
stemme kommer ind i vores verden
og bliver en del af vores liv. Men hvis
vi skal røres af Guds stemme, hvis vi
skal kunne høre Guds ord, skal vi måske være mere opmærksomme på det,
der kræves før – at der skal renses ud i
hovedet, at der skal gøres plads. Musik,
stilhed – til vi er forberedt på de store
ord, der bliver talt i kirken, for at vi kan
skelne mellem hverdagens larm og
evighedens musik. 

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!
Musikandagt:
19. marts kl. 10.00
16. april kl. 10.00
Musikalsk fyraften:
2. april kl. 17.00
30. april kl. 17.00

Konﬁrmationer
i Tranbjerg Kirke
Tiden for årets konﬁrmationer nærmer
sig. Følgende datoer er der konﬁrmation i Tranbjerg Kirke:
Bededag den 8. maj:
kl. 9.00 7.X og kl. 11.00 7.Y
Kristi himmelfarts dag den 21. maj:
kl. 9.00 7.X og 7.Y og kl. 11.00 7.Z

Ny materielgård
Mange Tranbjergborgere har spurgt til,
hvad der mon foregår på arealet neden
for FDF-huset, hvor der lige nu ser meget bart ud.
Det skyldes, at vi arbejder på at
forbedre vores materielgård, så den
kommer til at fungere bedre og dermed forbedre kirkegårdsgartnernes
arbejdsmiljø.
I forbindelse med planlægningen,
opdagede vi, at en del store træer var
angrebet af sygdom og råd. Disse træer
er blevet fældet for at forhindre, at personer, der færdes på området, kunne
komme alvorligt til skade, hvis de uheldigvis stod på det forkerte sted, når en
stor gren knækkede af og faldt ned.
Vi har desuden ryddet noget af det
levende hegn for at få plads til at etablere den nyomlagte materielgård.
Når arbejdet er færdigt, vil hele materielgården være omgivet af et betonhegn med en port som adgangsvej.
Uden for dette hegn vil der blive plantet et bælte af bøgepur, sådan at det
samlede synsindtryk bliver blødt op.
Lene Risør, formand for kirke- og kirkegårdsudvalget.
Kirke og Sogn •
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ONSDAGS
 FORUM
Eftermiddage, der giver et løft!

Onsdag den 1. april kl. 14.00

Klaus Karrebæk fra Tranbjerg
fortæller om sine mange rejser rundt i verden. 3 måneders rejse i østen, til det
gamle Sovjetunionen og Sydkorea.
Klaus er meget historisk interesseret, hvilket skinner igennem i sine spændende foredrag, når han giver os et indblik i, hvordan han oplevede de forskellige kulturer.

Onsdag den 6. maj kl. 9.30–ca. 16.30

Årets udﬂugt går til Koldinghus
med bus fra Tranbjerg Kirke kl. 9.30.
Når vi ankommer, skal vi rundt på Koldinghus og til Koldings ældste kirke i
selskab med en erfaren og engageret
historie-fortæller og guide.
6
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Dagen byder på levende og spændende formidling af 200 års religionshistorie. Fra Katolicismen til pietismen.
Efter rundvisningen spiser vi frokost i Madkælderen på Koldinghus.
Der vil være en klassisk frokostbuffet
med et udvalg af det bedste fra det
traditionelle, danske frokostbord tilberedt af sæsonens lokale råvarer.
Senere får vi kaffe og kage i det
grønne.
Pris: 250 kr. inkl. bus, entré med
rundvisning, frokost samt eftermiddagskaffe og kage.
Tilmelding til kontoret: 86 29 57 33
eller på hjemmesiden senest fredag d.
20. april.

BØRN I KIRKEN

Gud og Spaghetti
Torsdag 16. april kl. 17.00
ved Mia Knudsen
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.

ÅRSTIDS

Café

Fællesskab og
hygge
er overskriften på vores ÅrstidsCafé.
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.

Spring madlavningen over og
tag børnene med i kirke!

Vi mødes næste gang tirsdag den 31.
marts kl. 17.00.

Børn gratis. Voksne: 30 kr.

Vi begynder aftenen med en aftensang i kirken, og derefter spiser vi
sammen i Sognegården.

Tilmelding til spisning på
www.tranbjergkirke.dk eller
tlf.: 86 29 57 33
senest dagen før.

Denne aften er menuen
PÅ S K E FRO KO ST.
Vi får besøg af Lis Bertelsen, som
fortæller om:
„Min ferie på Færøerne og Island“.
Pris 100 kr. ekskl. drikkevarer, som
kan medbringes eller købes.
Tranbjerg Kirkes ÅrstidsCafé henvender sig til alle aldersgrupper,
enlige som par – vi håber på at se
jer!
Tilmelding senest 24. marts til
Ulla Astrup
86 29 58 97 eller
u.k.astrup@webspeed.dk

Kirke og Sogn •
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FYRAFTENSSANG
FRA HØJSKOLESANGBOGEN
Torsdag 26. marts kl. 17.00-17.45
i Sognegården
FOR HELE FAMILIEN!
KOM OG SYNG MED, NÅR VI MARKERER
HØJSKOLESANGBOGENS 125 ÅRS JUBILÆUM
MED FYRAFTENSSANG I SOGNEGÅRDEN.
SANGENE VÆLGER VI PÅ DAGEN.
Medvirkende Branko Dordjevic (klaver), Gitte Ranfelt Laugesen (sang)
Der vil være mulighed for at købe øl og vand.

MUSIKGUDSTJENESTE L ANGFREDAG

Kærlighed og lidelse
Langfredag 10. april kl. 10.00 holder vi i Tranbjerg Kirke musikgudstjeneste.
Langfredag er dagen, hvor kærligheden og lidelsen på gådefuld måde
smelter sammen på korset.
Vi samles i Tranbjerg Kirke til en gudstjeneste, hvor musikken og ordene
om korset, kærligheden og lidelsen står i centrum.
Til gudstjenesten medvirker violinist Katrin Djordjevic Sønnichsen og
Søren Bidstrup, sang, akkompagneret af B. Djordjevic, og vi skal lytte til
værker af bl.a. J. S. Bach og J. Williams.
En gudstjeneste med rum til fordybelse og eftertanke.

Katrin Djordjevic Sønnichsen

Kirke og Sogn •
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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.

10

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.

Tilmelding er ikke nødvendig.

Bagefter drikker vi kaffe og snakker
sammen i Sognegården.

Ved kirke- og kulturmedarbejder
Gitte Ranfelt Laugesen.

Tilmelding på www.tranbjergkirke.dk

• Kirke og Sogn

ADVIS
Menighedsmøde / offentligt orienteringsmøde
tirsdag 12. maj kl. 19.00 i Tranbjerg Sognegård
Pr. 1. januar 2020 trådte en ny valgform
til menighedsråd i kraft. Dette betyder
bl.a., at der landet over på samme dag,
nemlig tirsdag den 12. maj 2020, afholdes orienteringsmøde sammen med
det årlige menighedsmøde.
På orienteringsmødet orienterer menighedsrådene bl.a. om arbejdet i den
forløbne funktionsperiode, kommende opgaver samt datoer og regler for
den ny valgprocedure.
Den ny valgform indebærer, at der til
alle menighedsråd skal opstilles og
vælges kandidater på en såkaldt ”valgforsamling” tirsdag den 15. september
2020. Kandidaterne præsenterer sig,
der er mulighed for debat, og der gennemføres en skriftlig afstemning om
de opstillede kandidater. Resultatet af
afstemningen afgør, hvem der er valgt
til menighedsrådet.
Loven gør det muligt, at der efterfølgende kan udløses et egentligt afstemningsvalg. Dette sker, hvis der senest
ﬁre uger efter valgforsamlingen, dvs.
senest tirsdag den 13. oktober 2020,
indleveres en anden kandidatliste, underskrevet af et antal stillere svarende
til det antal menighedsrådsmedlemmer, der skal vælges i sognet. Afstemningsvalget vil i så fald blive afholdt
den 17. november 2020.

I Tranbjerg Sogns Menighedsråd har vi
12 valgte menighedsrådsmedlemmer
samt de tre præster, der er fødte medlemmer, og to suppleanter.
I skrivende stund ved vi, at i hvert
fald én person siger farvel efter en meget, meget lang periode som menighedsrådsmedlem.
På vegne af menighedsrådet håber
jeg, at det igen bliver muligt i hvert fald
at tiltrække 12 medlemmer og to suppleanter.
Jeg hører meget gerne fra Tranbjergborgere, der er interesserede i det
spændende arbejde i menighedsrådet,
og som derfor kan tænke sig at opstille
til valgforsamlingen. Man er også meget velkommen til at kontakte undertegnede for uddybning af den ny valgprocedure.
Menighedsrådet vil løbende orientere
om processen, der som nævnt er helt
ny, og som vi over de kommende måneder skal sætte os ind i.

På Menighedsrådets vegne
Birgitte Pedersen, formand

Kirke og Sogn •
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KIRKENS
STUDIEDAGE
2020

Tranbjerg Sognegård
Kirketorvet 2, 8310 Tranbjerg
Lørdag den 21. marts kl. 9.30–12.00:
Anders Klostergaard Petersen, professor
i religionsvidenskab, Aarhus Universitet

Folkekirken og
gudstjeneste mellem
tradition og fornyelse

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.
Pris for deltagelse er kr. 25,-.
I prisen er inkluderet formiddagskaffe og brød.
Alle er velkomne til at deltage, og der
kræves ikke særlige forudsætninger for
at være med.
12
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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.

75 ÅR

4. MAJ SANGAFTEN
i Tranbjerg Sognegård kl. 19.30–21.30

Sognepræst
Peter Brøndum,
Sankt Markus
Kirke, Aarhus

Selv om jeg af gode grunde var forhindret i at
deltage i de glade majdage i 1945, så har både
besættelsen og befrielsen spillet en vis rolle i
mit liv. For det er jo umuligt at opleve en 4. maj,
uden at de mennesker, der var dybt berørte af
både besættelse og befrielse, og som man lærte at kende undervejs, på en eller anden måde
kommer på besøg. Somme tider er det endda
mennesker, man slet ikke kendte, der blander
sig i koret af stemmer fra dengang, mens man
synger de sange, der ﬁk en særlig betydning
både under og efter krigen.
Aftenen vil forme sig som en sangaften med
nedslag af mennesker, jeg kendte; tekster, der
på en særlig måde har formet min opfattelse af
4. maj og fortællinger, der har gjort et stort indtryk på mig.

Kirke og Sogn •
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Sanserne ﬁk spillerum ved Musik i Mørket
Hvad der i oktober begyndte som en
god idé fra en lokal tranbjergborger,
der ønskede sig en aften, hvor man
kunne lægge sig på kirkebænken og
lytte til afslappende musik i stearinlysets skær, blev ført ud i livet den 6. februar lige efter Kyndelmisse.
Vi valgte at kalde arrangementet for
Musik i Mørket, og i næsten tre timer
var kirken oplyst kun af stearinlys og
vært for en bred vifte af forskellige musiknumre med alt fra Bach til Leonard
Cohen og Tina Dickow.
Næsten 60 personer valgte at lægge
vejen forbi kirken, og benytte sig af
muligheden for at sætte sig og lytte,
skrive en bøn, tænde et lys, læse et bibelord, snakke med en præst eller opleve stilheden på kirkegården og den
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hyggelige snak omkring bålet i krogen
ved våbenhuset.
Når lyset dæmpes, får andre sanser
større spillerum, og vi var mange, der
nød at læne os tilbage og sanse rummet og få noget af den ro, som mange
af os higer efter i denne tid.
„Mere af det her!“ ønskede ﬂere af
jer, der var med til denne aften, og det
har I fuldkommen ret i. Mere af det her!
Lad os blive ved med at indtage det fantastiske rum, som kirken er, den enestående rumklang og den helt særlige
stemning, som man kan opleve netop
der og give plads til, at vi sammen kan
gøre kirke også på denne ﬁne måde.
Vi glæder os allerede til næste gang.

VELKOMMEN
Velkommen til en butik, hvor du finder alt til din
hverdag, din weekend og din fest.
Fra godt brød til hurtige middagsløsninger.
Og i hver afdeling finder du en specialist.
Én, der kan give et godt råd og et godt tilbud på
gode varer. Altid med godt humør.
Vi glæder os rigtig meget til at byde dig indenfor.
Velkommen.
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