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Børnenes by
Tranbjerg Børnenes Venner 
har gang i en masse projek-
ter for at gøre Tranbjerg til et 
fedt sted for børn og børne-
familier. Læs mere om deres 
spændende tanker og idéer 
på side 12

Banko for børn og 
beboere
3.b’s klassearrangement blev 
til en bankoeftermiddag med 
beboerne på plejehjemmet 
og en rigtig god oplevelse for 
alle. Læs mere på side 11

Frivilligpris´20
For tredje gang skal borgerne 
i Tranbjerg lægge hovederne 
i blød og sende deres bedste 
bud på en fantastisk frivil-
lig ind. Læs mere om prisen 
på side 9

Corona-koncert på Kærvænget
Normalt er koncert forbundet med at stå tæt sammen, mens man svinger med en fadøl og skrå-
ler med på musikken. Men ikke alle ting er, som de plejer, og en koncert med Headeggs.dk på 
Kærvænget en forårs-søndag var præget af coronaens udbrud og bød på vippende tæer på hver 
sin side af hækken. Læs mere side 27
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Altså det må vi jo selvfølgelig ikke i disse coronatider, når 

vi taler om de her lange gule nogen, der normalt kører med 

jævne mellemrum i vores by. 

Men hvis vi tænker lidt overført, så er det lige præcis det, vi 

skal nu. Vi skal passe rigtig godt på hinanden, tage hensyn, 

og tænke på hvad vi kan gøre for at hjælpe hinanden. 

Som vi skriver om her i bladet, og som der har været masser 

om i medierne og på Facebook, så er der jo flere butikker 

og selvstændige, der kommer voldsomt i klemme her under 

krisen. Så husk at støtte vores lokale butikker og se det som 

en investering i vores lokalsamfund at sikre, at vi også om 

et år har mange forskellige, attraktive butikker med et stort 

udvalg. 

Her på Tranbjerg Tidende har vi sammensat vores egen lille 

hjælpepakke og sat prisen ned på annoncerne overfor vores 

annoncører. For det er lige nu de har brug for vores hjælp 

til at nedbringe deres omkostninger og få penge i en slun-

ken kasse. 

Nogle af de selvstændige har allerede været ude med et nød-

råb om hjælp, og det har været fantastisk at se den opbak-

ning, der strømmer tilbage til dem. 

Den kommende tid kommer til at kræve den helt høje ja-

hat med bred skygge, et stort smil, masser af samfundssind 

og en lang udstrakt velafsprittet og velvasket hånd, der tilby-

der sin hjælp. 

 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

r e d a k t i o n

n æ s t e  n u m m e r

redaktionens røst …

I bladet optages gratis læserbreve og redaktionelt stof, som ikke 
har karakter af at være annonce. Redaktionen forbeholder sig ret  
til at afgøre, hvad der betragtes som annoncelignende indlæg.  
Er der tvivlsspørgsmål, kontakt da venligst redaktionen.
Indlæg, artikler, billeder, annoncer mm. til næste nummer skal 
 afleveres til: stof@tranbjergtidende.dk senest den 21. maj,  
udgivelsesdatoen er den 17. juni. 
Tryk: LaserTryk
Oplag: 4.600

Journalist • Stina Christiansen

Ryk sammen i bussen
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Tranbjerg Hovedgade 58 ∙ 8310 Tranbjerg ∙ 831@edc.dk  

86 72 00 88

AROS ∙ Tranbjerg

Ellen Viola
Albrechtsen

Salgskoordinator

Thomas 
Rasmussen

Traniee

Line 
Manø

Ejendomsmægler 
MDE

Joakim 
Nørlev

Ejendomsmægler 
MDE

Tom 
Holst

Indehaver, 
Ejendomsmægler 

MDE

Søren 
Justesen

Indehaver, 
Ejendomsmægler 

MDE

EDC - en del af byens liv

I Tranbjerg er efterspørgslen stigende,
 og salgene går stærkt

Vi har derfor brug for 
endnu fl ere salgsemner! 

Går du med salgstanker? 
Så kontakt EDC AROS Tranbjerg på tlf. 86 72 00 88. 

Husk vi laver gratis og uforpligtende salgsvurderinger!

SoSolgt
Solgt

Solgt

Solgt

Solgt

Solgt
Solgt Solgt

Solgt

SolgtSolgt

Solgt Solgt

Solgt

Solgt
Solgt

Solgt
Solgt
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- den klarer vi!

Hasselager Auto ApS
Elmegårdsvej 11 
Tlf. 86 28 83 08

Service · Autoglas service · Skader ·  

Tilsluttet Centralforeningen  
af autoreparatører i Danmark

v/Jens-Ole Jensen

Damvænget 30

8310 Tranbjerg J. 

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

TURISTKØRSEL . HANDICAPKØRSEL . SKOLEKØRSEL . GRUPPEREJSER
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   b i b l i o t e k

Adresse
Tranbjerg Bibliotek
Kirketorvet 6
8310 Tranbjerg J
Tlf: 8940 9500
E-mail: tranbjergbibliotek@aarhus.dk
Internetadresse:
www.aakb.dk/tranbjerg

Tranbjerg Bibliotek – i digital udgave

eReolen

eReolen.dk er bibliotekernes tilbud med tu-

sindvis af e-bøger og lydbøger og har altid 

åbent. Du kan streame e-bøger og lydbøger 

på PC/Mac og smartphone/ tablet. Hvis du vil 

downloade e-bøger og lydbøger, skal du benyt-

te eReolens app til iOS eller Android.

eReolen Go

eReolen Go er bibliotekernes digitale tilbud 

med ebøger og lydbøger for børn. Elever på 

folkeskolerne i Aarhus har (foruden deres ad-

gang gennem lånerkort) også adgang med de-

res UNI-login.

eReolen Global

eReolen Global er engelske e-bøger og lydbø-

ger til både børn og voksne. eReolen Globals 

app hedder ’Libby’ og kan downloades i App-

store eller Playbutik på din mobil eller tablet. 

Filmstriben

Filmstriben er bibliotekernes digitale film-

tilbud med massevis af kvalitetsfilm til børn 

og voksne. Filmstriben kan bruges af alle, der 

er oprettet som brugere på biblioteket. Film-

striben indeholder en bred vifte af spillefilm, 

kort- og dokumentarfilm for børn, unge og 

voksne.

Litteratursiden

På Litteratursiden finder du inspiration og 

viden om ny og ældre skønlitteratur og faglit-

teratur; forfatterportrætter, anmeldelser, lister, 

temaer og analyser.

RB Digital

RB Digital består af ca. 350 engelsksprogede 

e-tidsskrifter. Du kan finde alt fra The Econo-

mist til National Geographic, Rolling Stone, 

Cosmopolitan mm. Du får adgang til RB Digi-

tal via fanen ”netmedier”, som du finder øverst 

på www.aakb.dk. Herefter finder du RB Digital 

og trykker på knappen ”se online”. Du bliver 

bedt om at logge ind med dit bibliotekslogin, 

og du har nu adgang.

Find alle bibliotekets andre online tilbud på 
www.aakb.dk under fanen ”netmedier”, som  
du finder øverst på hjemmesiden. 

I skrivende stund ved vi ikke med sikkerhed, hvornår biblioteket åbner op for fysisk betjening igen. Vi håber dog, det er sket, når 
denne udgave af Tranbjerg Tidende udkommer. Tranbjerg Biblioteks klumme kommer i denne omgang til at handle om nogle af de 
digitale tilbud, du har adgang til gennem biblioteket - også når vi har lukket. 
Du får adgang til de fleste af vores online tilbud med dit bibliotekslogin. Dit bibliotekslogin er dit cpr- eller lånernummer.  
Din kode består af 5 tal, du selv har valgt. 
Husk at vi altid er klar til at hjælpe dig på biblioteket i den betjente åbningstid.  
Du kan også altid skrive til os på tranbjergbibliotek@aarhus.dk. Vi besvarer mails på alle hverdage.
Er du ikke meldt ind på biblioteket?
Det er ikke noget problem. Du kan oprette dig som låner hjemmefra, bare du har dit NemID og er fyldt 18 år.  
Læs hvordan du opretter dig som låner på www.aakb.dk/registration
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CENTER SYD
Åbningstider:

Mandag-torsdag kl. 10.00-17.30

Fredag kl. 10.00-18.00

Lørdag kl. 10.00-13.00

Tlf. Shoes: 81 71 17 29

Tlf. Fashion: 20 43 17 29

P
Gratis parkering

lige ved døren

Shop online på byhein.dk

Genoptræning og behandling af både 
børn og voksne.

Overenskomst med sygesikringen 
og eget træningscenter.

Kontakt:

8629 9886
mail@tranbjergfys.dk

Genoptræning og behandling af både 
børn og voksne.

Overenskomst med sygesikringen 
og eget træningscenter.

Kontakt:

8629 9886
mail@tranbjergfys.dk

Tranbjerg FysTranbjerg Fys

• REPARATION          • OPRETNING

• SALG OG KØB AF BRUGTE BILER

• UDLEJLING OG SALG AF TRAILER

Kør ind og stol trygt på at

VI TA’R ORDENTLIG HÅND OM DIN BIL

AutoPartner – for en sikkerheds skyld

Solbjerg Hovedgade 19, 8355 Solbjerg

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

www.solbjerg-biler.dk

Solbjerg Biler
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s e n i o r i n fo

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

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

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

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

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

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

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

Vigtig meddelelse fra Koloritten

Brugerrådet ved Tranbjerg Lokalcenter har grundet 
Covid-19 ikke holdt møder med planlægning eller 

Venlig hilsen Brugerrådet
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Kom og besøg vores cykelbutik i Center Syd
Vi har masser af gode tilbud på nye cykler og reparationer!

Ved reparation kan cykler afhentes efter 1-2 hverdage.

Åbningstider:
Mandag-Torsdag: kl. 10.00-17.30

Fredag: kl. 10.00-18.00

Lørdag: kl. 10.00-13.00

Tlf. 86 29 33 22

Stort eftersyn kun kr. 375,-   Lille eftersyn kun kr. 295,-

Living Frisør
 & Hudpleje Dame & Herre
  86 29 43 00

Tranbjerg Hovedgade 68 · 8310 Tranbjerg
mandag lukket
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f r i v i l l i g

I Tranbjerg Tidende er vi glade for, at 
vi for 3. år i træk kan invitere til kå-
ring af årets frivillige tranbjergborger. 

Der er mange i Tranbjerg, der yder 

en frivillig indsats for at glæde an-

dre eller skaffer midler til at gøre tilværel-

sen lettere for andre. Det er dem, der får 

tingene til at fungere, dem som altid ba-

ger en kage, altid kører, tager trøjevasken, 

kridter banen op eller starter nye initiati-

ver til at gøre det bedre at være borger i 

vores by. Én af dem kan du nu være med 

til at give den anerkendelse, han eller hun 

har fortjent.

Prisen er på 5.000 kroner, så der er no-

get at komme efter. Men først skal vi have 

nogle gode kandidater at stemme om, så 

derfor fi nder du, på bladets midtersider, 

et skema, hvor du kan indstille en person 

D

Hvem skal have Frivilligpris’20?
til prisen. Du kan også udfylde skemaet 

på vores hjemmeside, www.tranbjergti-

dende.dk. 

Husk din indstilling må kun omhandle 

personer fra lokalområdet. Arbejdet skal 

være frivilligt og ulønnet, og så må man 

ikke tidligere have vundet Frivilligprisen.

De samlede vilkår for Frivilligpris´20 

fi nder du bag på indstillingsskemaet i bla-

det og på vores hjemmeside.

Det er vigtigt, at indstillingen er så 

fyldestgørende som muligt, så vi har det 

bedste grundlag for at vælge de rigtige 

fi nalister. Fristen for indstilling er 21. juni 

2020.

Selve afstemningen kan du læse mere 

om i Tranbjerg Tidende nr. 5, når vi for-

håbentlig har haft rigtig mange nomine-

rede at vælge ud fra.

´20

FRIVILLIGPRIS
T R A N B J E R Ǵ 20

De unges bogklub 

Nysgerrig? 

Nyhed fra biblioteket
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      Banke, banke på! 
Hvem der? Din lokale
ejendomsmægler
i Tranbjerg.

Thomas Lignell
Tlf. 25 30 00 92

Jonas Bojsen
Tlf. 50 95 98 14

Mød Thomas og Jonas:
aarhusmæglerne.dk/tranbjerg

SOLGT
SOM SKUFFESAG

Jegstrupvænget 523, 8310 Tranbjerg 
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b a n ko

Et klassearrangement blev til banko-
eftermiddag for 3.b og beboerne på 
plejehjemmet til stor glæde for alle.

Af Ida Cecilie Bjerregaard Christensen

 februar var 3.B fra Tranbjergsko-

len på besøg for at spille banko med 

plejehjemmets beboere.  Sjældent har så 

mange skoletasker fyldt fællesrummet på 

plejehjemmet. En beboer med rollator 

måtte vente på, at der blevet lavet en pas-

sage for at kunne komme frem.

Da en gruppe forældre i 3.B skulle ar-

rangere et arrangement for klassen, valgte 

de at tage kontakt til Plejehjemmet Tran-

bjerg for at høre, om det var muligt at 

lave et fælles arrangement til glæde for 

både børn og ældre. Idéen var at lave et 

arrangement, hvor generationer kunne 

mødes og have en hyggelig stund sam-

men. Frivilligkoordinatoren var straks 

med på idéen, og hurtigt blev der stablet 

en banko-eftermiddag på benene.  

Det larmer, når der kommer besøg af 

en hel skoleklasse, og flere beboere kom 

ud fra deres stuer for at se, hvad der mon 

I

Banko på Plejehjemmet Tranbjerg
var på færde. Hurtigt blev fællesrummet 

fyldt af beboerne, børn og personale, der 

alle var med til at spille banko.  Foræl-

drene havde bagt kager og købt præmier 

til de heldige.

Banko er også seriøst spil, så selv om 

der var plads til smil og grin, var der stor 

koncentration hos både ældre og børn. Jo 

flere numre, der blev råbt op, jo mere steg 

spændingen i lokalet. Flere børn fik røde 

kinder af bar spænding over, om det mon 

var deres tur til at få pladen fuld.  

Succesen var ikke til at tage fejl af. Der 

kom smil på alles læber, og beboerne nød 

en stund med hyggelig og livsbekræften-

de ”uro”. Alle børn i 3.b havde en hygge-

lig eftermiddag og syntes, det var sjovt at 

spille banko.
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Danmarks kedeligste skolegård bli-
ver til et inspirerende byrum for alle i 
Tranbjerg!

Af Charlotte Vind Pless

er er vist ingen i Tranbjerg, som er 

uenige i, at den store skolegård ved 

indskolingen på Kirketorvet kunne løbe 

med prisen som Danmarks Kedeligste 

Skolegård, og at byens børn fortjener bed-

re. At forvandle en slidt skolegård til et 

spændende og inspirerende byrum er dyrt 

og ikke noget, vi ’bare lige’ kan få fi kset. 

Men Tranbjerg Børnenes Venner har en 

plan, og den vil vi gerne fortælle noget 

mere om her.

Helhedsplan for skolens udearealer
Alle, der er tilknyttet skolen, er fuldstædig 

enige i, at udearealerne trænger til mere 

end bare en enkelt kærlig hånd. Derfor 

har ledelsen i samarbejde med skolebe-

styrelsen og med økonomisk støtte fra 

Aarhus Kommune fået udarbejdet en hel-

hedsplan for samtlige af skolens udearea-

ler både på indskolingen på Kirketorvet 

og på udskolingen på Grønløkke Allé. 

D

Danmarks kedeligste skolegård
Tanken med helhedsplanerne er, at få 

set på udearealernes muligheder og behov 

i forhold til forskellige funktioner, samt 

sikre steder til leg, læring og bevægelse i 

forhold til de alderstrin, som de enkelte 

udearealer er tiltænkt.

Skolen har desværre ikke selv haft øko-

nomi til at istandsætte udearealerne og 

har heller ikke udsigt til at få det. Derfor 

har Tranbjerg Børnenes Venner tilbudt at 

hjælpe til både i forhold til at skaffe fi -

nansiering og med det praktiske arbejde. 

Tranbjerg Børnenes Venner har ikke 

været med i udarbejdelsen af helhedspla-

nerne, men vi bakker fuldstændig op om 

det oplæg, som er der kommet ud af sam-

arbejdet mellem skolens ledelse, skolebe-

styrelsen og arkitekten bag helhedspla-

nen. Med en helhedsplan i baghånden er 

Tranbjerg Børnenes Venner desuden også 

klædt bedre på til at kunne hjælpe med at 

skaffe midler til projektet f.eks. via fonds-

søgning, da det giver et godt grundlag for 

os at kende økonomien bag projektet.

Den store skolegård ved indskolingen, afd. 
Kirketorvet
Vi starter i den store skolegård ved ind-
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ke d e l i g

skolingens hovedindgang på Kirketorvet. 

Placeringen centralt i byen, hvor både 

læge, apotek, Center Syd med bibliote-

ket, Naturcentret og Kirken er nærme-

ste nabo, gør det oplagt at bruge gøre 

den store skolegård til meget mere end 

blot en ”ny skolegård”. Mange af byens 

borgere kommer ofte forbi skolegården 

i deres fritid, når de skal til svømmehal-

len, benytte gymnastiksalen eller aulaen.  

Ligesom gården blandt andet også bru-

ges til opvarmning for løbeklubben og til 

hundetræning.

Derfor er tanken omkring skolegår-

den, at transformere den fra grå, trist og 

ideforladt til et inspirerende og attraktivt 

byrum, hvor alle kan samles på tværs af 

alder og baggrund. I hverdagens dagtimer 

er det selvfølgelig eleverne i 3.-5. klasse, 

som skal bruge frikvartererne og SFO-

tiden i skolegården, hvorfor skolegården 

primært tilpasses denne aldersgruppe. 

Men med 2 multibaner, optegninger 

med hinkeruder og ostespil samt lege-

tårn, er der noget for alle aldre til at sam-

les om også uden for skoletid.  Måske er 

en familie kommet forbi med madpak-

ker, som nydes på bænkene i solen, imens 

teenagerne spiller basket på den ene bane, 

og der er gang i en fodboldkamp på den 

anden. Bedsteforældrene er forbi med 

børnebørnene, som hopper i hinkeru-

derne og på tværs af det hele samles en 

flok omkring et spil ost, samtidig med 

at der er børn, som prøver kræfter med 

klatretårnet. Det kan også være, at et af 

gymnastikholdene får lyst til at rykke un-

dervisningen ud i det gode vejr. Mulighe-

derne er mange, og vi tror på, at skolegår-

den kan blive et regulært samlingspunkt i 

Tranbjerg.

Budget på 1.500.000kr 
Det er rigtig dyrt at lave denne slags 

uderum, og før projektet står færdig, har 

vi hurtigt betalt 1.500.000 kroner. Dette 

dækker legeredskaber, multibaner, faldun-

derlag, hængekøjer og optegninger. Men 

udover dette kommer genetablering af as-

falt og fliser, genetablering af hæk og bu-

ske samt siddeområder og arbejdsborde.

I Tranbjerg Børnenes Venner vil vi 

rigtig gerne i gang hurtigst muligt. Så 

i stedet for at vente på, at vi får samlet 

1.500.000 kroner sammen, har vi valgt at 

opdele skolegården i tre områder og på-

begynde disse løbende. Vi synes ganske 

enkelt ikke, at byens børn skal vente me-

get mere på, at der kommer forbedringer 

i deres skolegård.

Område 1:
Det er dette område, vi starter med. 

Med en kombination af en multibane, 

hvor der både kan spilles fodbold og ba-

sket sammen med et hyggeområde med 

hængekøjer, er der både plads til fysisk 

aktivitet samt ro og fordybelse. Ved at ad-

skille de mere ”vilde” aktiviteter fra de 

mere ”stille” aktiviteter, vil der desuden 

være god grobund for, at der kan skabes 

sociale fællesskaber i begge zoner.

Priser

 Multibane (12x24m) inkl. Faldunder-

lag: 145.000,-

 Hyggeområde med hængekøjer, 

faldunderlag samt bord  

med bænke:  135.000,-

Pris i alt: 280.000,-

 Ikke med i prisen: eventuel rettelse af 

fliser, ny beplantning samt plinte til 

nicheområder. 
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Område 2:
Her lægges op til leg og bevægelse, når 

man i midten af den store skolegård, bli-

ver mødt af det store klatretårn. Klatre-

tårnet placeres desuden, så det kan ses 

både fra parkeringspladsen og stisystemet, 

hvilket giver et godt blikfang og gerne 

skulle trække forbipasserende til i fritiden. 

Dette hænger også sammen med ønsket 

om at ændre skolegården til et byrum til 

glæde og brug for alle byens borgere.

Priser

Klatretårn inkl. faldunderlag: 410.000,-

 Opstregninger til ostebaner  

samt verdenshjørner: 30.000,-

Pris i alt: 440.000,-

 Ikke med i prisen: eventuelle rettelser 

af fliser, ny beplantning samt opholds/

legeplinte.

Område 3:
Med endnu en multibane bliver der rig 

mulighed for at flere børn kan være ak-

tive på samme tid. Ydermere kommer der 

ekstra legeredskaber og de populære oste-

baner her, så der kommer noget i skole-

gården for enhver smag. Foran lokalerne 

til Håndværk og Design placeres der fa-

ste arbejdsborde, så det vil være mu-

ligt at tage sit kreative arbejde med ud i 

skolegården.

Priser

 Multibane (11x15m)  

inkl. faldunderlag og tribune: 335.000,-

 Legeredskab  

inkl. faldunderlag: 60.000,-

 Opstregninger af  

ostebaner: 12.000,-

Pris i alt: 407.000,-

 Ikke med i prisen: opholds-plinte, ar-

bejdsborde ved håndværk og design, 

optegninger til fodtennis samt eventuel 

rettelse af fliser.

Hvor kommer pengene fra?
Tranbjerg Børnenes Venner startede op 

sidste år, men vi har allerede nået en del. 

Vi har fået mange gode medlemmer, 

som betaler kontingent, vi har solgt jule-

kalendere og gran og afholdt julemarked, 

for blot at nævne nogle af de måder, vi 

indtil videre har samlet penge ind. Der-

udover har vi haft travlt med at søge pen-

ge hos en masse forskellige fonde. 

Desværre har Corona sat det hele lidt 

i stå, og vi afventer på afgørelserne fra de 

fonde, vi har søgt. Vores formand Helle 

Søby Degn var også med i opløbet om at 

løbe med titlen som Årets Energibombe 

hos Aura Energi. En titel, hvor der med-

følger en præmie med på 30.000kr. Vi 
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håber, hele Tranbjerg fi k stemt på Helle. 

Men også her må vi vente lidt endnu på 

den endelige afgørelse.

Overskuddet fra den årlige markeds-

dag i indskolingen går direkte til projektet 

omkring forbedringerne af den store sko-

legård. Dog er det grundet corona i skri-

vende stund usikkert, hvorvidt årets mar-

kedsdag bliver til noget eller ej.

Vi havde glædet os rigtig meget til at 

invitere hele Tranbjerg til byfest, hvor der 

rigtig skulle hygges og overskuddet herfra 

skulle ligeledes gå til skolegården. Corona 

sætter desværre en stopper for dette, men 

vi kommer stærkt igen med byfest til næ-

ste år, og så glæder vi os til at invitere jer 

alle til julemarked d. 28. november i år.

Puljen på de 320.000 kroner fra Sam-

men om Aarhus har vi ikke søgt til selve 

skolegården, men det betyder ikke, vi ikke 

er kommet med forslag. Her har vi blandt 

andet forslået at få lavet optegninger på 

den nyanlagte asfalt ved selve indgangen 

til skolegården og etablering af faldun-

derlag, så vi kan sætte klatregreb på yder-

siden af aulaen. Som I kan se på priserne 

i budgettet for skolegården, er der ikke 

nogle dele, der kan dækkes af de 70.000 

kroner, som er max beløbet ved Sammen 

om Aarhus, hvorfor vi har prioriteret, 

som vi har gjort. Dog er de forslag vi er 

kommet med i tæt forbindelse med sko-

legården, hvorfor det hele vil hænge sam-

men som en helhed, når hele projektet 

står færdig.

Du kan også være med til at gøre en 
forskel! 
Hvis du og din husstand ikke har fået 

meldt dig ind i Tranbjerg Børnenes Ven-

ner, så skynd dig at få det gjort! 

For 100 kroner om året kan du blive 

medlem af Tranbjerg Børnenes Venner, 

og vi vil rigtig gerne have hele Tranbjerg 

med! Vi synes nemlig, det er vigtigt for 

hele Tranbjerg, og vi vil gerne samle byen 

om projektet. Derudover er det sådan, at 

diverse fonde går op i, hvor mange med-

lemmer vi har, når de skal vælge hvem, de 

gerne vil støtte. Så jeres 100 kroner gør i 

sig selv en forskel, men kan altså også væ-

re med til, at vi kan få endnu fl ere penge 

til skolegården!

Sådan kan du melde dig ind

Støtteforeningen

Tranbjerg
Børnenes

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

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

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

Helle Riising Bruhn

Din lokale kvindelige Bedemand

Tlf. 8629 1243

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

Din lokale glarmester
Hørning Glas

Alt i vinduer,  
døre, termoru-
der, glas, spejle 
og indramning.

Vi kommer  

overalt

Tlf. 8692 3402
Åbningstid: mandag til torsdag 8.00-16.30
Fredag 8.00-13.00

www.hørn ingglas.dk
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Tømrermester
Hans Jensen

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

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

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

Afslibning 
& behandling 
af trægulve

Skal gulvet holde, så ring til Polle.

60 800 807

Tranbjergg     
Køreskolee 

Kristian Wagtmann
Tlf: 23 485 438

E-mail: kristian@wagtmann.dk

www.wagtmann.dk

Wagtmann
Malermester

K
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For nogle af borgerne i Tranbjerg var 
det hårde ved corona-nedlukningen 
ikke, at de skulle aktivere børnene 
hjemme og ikke kunne se familie og 
venner. Deres butikker er simpelthen i 
fare for at lukke. Selvom vi forhåbent-
lig er på den anden side af det, når 
du læser denne artikel, har de stadig 
brug for din hjælp. 

Af Stina Christiansen

et kræver ikke en doktorgrad i ma-

tematik at regne ud, at når en fri-

sør, massør, cykelbutik eller tøjforretning 

skal holde lukket i det meste af en måned, 

så bliver de hårdt ramt økonomisk. Når 

leverandørerne, de ansatte og udlejeren 

stadig skal have deres penge, selvom man 

ikke har fået en krone i kassen, så er det 

svært at se, hvordan man kan holde sin 

butik i live. 

Det er derfor yderst vigtigt, at vi alle 

støtter op om de lokale selvstændige nu 

– og ikke venter til vi kan se Til leje-skil-

D

Corona rammer lokale butikker hårdt
tene i centeret eller Hovedgaden. Invester 

i lokalområdet ved at købe lidt mere, end 

du lige havde planlagt. Køb gaven til svi-

germor lokalt eller forkæl dig selv med en 

ekstra ting. Få en massage, køb en lækker 

shampoo eller et gavekort, som du kan 

bruge senere. Spørg i butikken, hvordan 

du kan hjælpe. Måske kan du arrangere 

en event med veninder, kolleger eller an-

dre i butikken efter lukketid, hvor I bliver 

klogere på sommerens farver, makeup og 

hårfl etning eller noget helt andet?

Center Syd lukket
Det gik naturligvis også udover Center 

Syd og de mange butikker, da myndighe-

derne i forsøget på at hindre smitten i at 

sprede sig lukkede alle butikscentre.

- Jeg står med to butikker, hvor jeg kan 

se varerne vælte ind i begge, og jeg har 

bare ingen omsætning. Så jeg har da seri-

øst været lukningstruet og overvejer, om 

jeg skal lukke den ene butik, så jeg frem-

over kun har én. 

Flere i Tranbjerg, der har været søde at 

støtte os ved at købe gavekort og handle 
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på nettet. Så jeg håber, at rigtig mange vil 

støtte os nu og komme forbi. Der er håb 

endnu, men der skal ske noget. Normalt 

er det her en rigtig god måned med fester 

og konfi rmationer, men nu bliver de ryk-

ket. Det her tager mange måneder at rette 

op på. Så husk at støtte, selvom krisen er 

ovre. Vi skubber bare snebolden. Der er 

leverandører, jeg ikke kan betale. Jeg bli-

ver nødt til at sende et nødråb og bede 

om støtte. Jeg håber, at folk vil se det som 

en investering i vores lokalsamfund, for-

tæller en tydeligt rystet Tina Hein, som 

ejer både by Hein Fashion og by Hein 

Shoes. 

En anden butik, der har været hårdt 

ramt, er Center Cykler. 

 - Det har påvirket omsætningen me-

get. Vi går da og tænker på, om det her 

er noget, vi kan overleve. De hjælpepak-

ker, vi kan få, er langt fra noget, der kan 

hjælpe os. 

Vi holder vejret, for vi er meget presse-

de, og håber meget, at man bakker op om 

lokalområdet – ellers ender det jo med, at 

vi lukker. Vores største omsætning ligger 

jo i marts, april og maj, og det er lige nu 

hvor det hele er lukket ned. Det er træls, 

når man har kæmpet for det så længe – vi 

har haft butikken i snart 10 år, siger Mi-

chael Foss Nielsen, der ejer Center Cykler.

Både Café Fensø og SuperBrugsen har 

haft lidt andre muligheder. 

 - Omsætningen er selvfølgelig røget 

ned, men jeg kan få det til at løbe rundt 

uden at få hjælp ved at sælge take-away i 

stedet. Der er dage, hvor der er stille, og 

dage hvor der er mange, der henter. Folk 

vil heldigvis gerne støtte mig. Hvis det 

begynder at gå ned igen, må jeg tænke 

anderledes. Jeg har altid en plan B, siger 

Funda, der ejer Café Fensø. 

Uddeler Jesper Braarup Jessen i Super-

Brugsen har selvfølgelig måttet tage en 

masse forholdsregler med afstandsmarke-

ringer på gulvet, afskærmning ved kasser-

ne, handsker til kunderne og afspritning. 

 - Vi har på kort tid implementeret en 

masse sikkerhedsforanstaltninger, og det 

har krævet en del ressourcer. Men vi lider 

ikke nogen nød. Folk har været gode til 

at handle i ydertimerne, så de har spredt 

indkøbene ud over hele vores åbningstid. 

Vi kan også mærke, at folk har respekt for 

det, vi laver, så det varmer også, siger Jes-

per Braarup Jessen. 

SuperBrugsen har haft stor succes med 

forskellige kits, hvor folk købte kagedej, 

pizzabunde og fyld eller lagkager, som de 

selv kunne færdiggøre derhjemme med en 

kort vejledning. 

 - Vi har overvejet de her kits i læn-

gere tid. Men nu hvor folk er hjemme og 

ikke lige kan tage i Tivoli, var det oplagt 

at lancere dem. Det var tænkt som hjælp 

til familierne, så de kunne hygge sig sam-

men, fortæller han. 

Håber på støtte
En hårdt ramt branche er frisører, mas-

sører og andre, som også er blevet tvunget 

til at lukke. 

 - Det er selvfølgelig hårdt ikke at kun-

ne have åben i så lang tid. Mine medar-

bejdere er gået ned i løn, og så må jeg 

se, hvor meget jeg får ind via refusionen. 

Men det betyder også, at jeg ikke kan ha-

ve en indtjening lige nu, så selvom mine 

kunder har været søde at skrive og spør-

ge, om de kan støtte ved at købe gavekort 

eller shampoo, så har jeg måttet sige nej. 

Men jeg håber virkelig, at folk vil støtte 
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op om os nu ved at bestille tider og kom-

me ind og købe shampoo i butikken, siger 

Tanja Drews, ejer af Hair by Drews. 

Hos Aarhus Mæglerne kan Morten 

Eriksen, indehaver og ejendomsmægler, 

selvfølgelig godt mærke, at det ikke lige er 

huskøb, folk er mest optaget af. 

 - Vi har kun 1/3 af den normale han-

del, så det bliver spændende at se, hvad 

der sker, når der bliver åbnet op igen. 

Til gengæld har de fået realiseret en 

idé om webinarer, som de længe har haft 

på tegnebrættet, men nu har haft tid til. 

Webinaret giver gode råd om, hvad man 

som boligejer kan gøre i denne tid for at 

få solgt sit hus. Aarhus Mæglerne tilbyder 

også at komme ud med en professionel, 

der kan rådgive om, hvilke forbedringer 

ved huset, som kan øge chancen for et 

salg. 

De lokale håndværkere var ikke påvirkede
Ved den rundringning, som Tranbjerg Ti-

dende foretog til forskellige selvstændige, 

var der også firmaer, som slet ikke har 

kunnet mærke krisen. 

 - Jeg kan overhovedet ikke mærke no-

get. Jeg er kun påvirket ved, at jeg har to 

små børn, der ikke bliver passet, og en ko-

ne der er sygeplejerske og også skal passe 

sit arbejde. Jeg har stadig travlt, fortæller 

Michael Dahlgaard, som ejer Dahlgaard 

Haandvaerk.

Det samme gælder heldigvis for tøm-

rermester Claus Jensen.

 - Vi fortsætter, som vi plejer. Vi kan 

slet ikke mærke det. Men meget af vores 

arbejde foregår udenfor. Nu hvor folk er 

hjemme, ser de, hvad de gerne vil have la-

vet ved huset og ringer til mig og spørger, 

om jeg lige vil kigge over. 
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Selvom centeret er lukket, har Vidun-

der Knolden haft travlt, da kunderne har 

bestilt blomster via nettet. 

 - Vi har faktisk rigtig travlt, fordi folk 

er søde til at tænke på hinanden i denne 

tid og sender hinanden blomster. Vi er 

rigtig privilegerede, siger Vidunder Knol-

dens ejer Per Cornils.

Nød lærer de selvstændige at tænke nyt
Coronakrisen har dog også haft en positiv 

effekt på det lokale erhvervsliv, hvor nogle 

har været kreative og fundet nye forret-

ningsmuligheder i en svær tid. 

Eksempelvis har Fysioterapeut og Zo-

neterapeut Elsebeth Nørgaard Andersen 

produceret en række videoer, hvor du 

kan se, hvordan du kan lave zoneterapi 

derhjemme. 

Hos cateringfi rmaet Møllers Gastro-

nomi plejer Jan Møller at have 350 fro-

kostordninger og en kantine på Sletvej. 

Da lukningen blev meldt ud, lavede han 

den varme frokostret om til aftensmad og 

kørte den gratis ud. 

 - Vi leverer 450 kuverter om dagen, 

så der er nok at se til. Men der skal også 

mange kuverter til. Vi tjener ikke på det, 

men jeg har ikke fyret folk eller sendt 

dem på ferie, og jeg har ovenikøbet an-

sat to til at køre ud med maden. Jeg har 

ingen kassekredit, men jeg er til gengæld 

pissestædig, så jeg klemmer ballerne sam-

men og give den en over nakken, siger Jan 

Møller, ejer og kok. 

Ingen ved, hvordan situationen bli-

ver fremover, om der stadig skal klem-

mes baller sammen, eller om der er grund 

til at klappe i de små (formentlig stadig 

vel-afsprittede) hænder. Men borgerne i 

Tranbjerg viste masser af samfundssind 

under nedlukningen, og det skal vi fortsat 

gøre ved at huske de butikker, som lider 

efter corona-nedlukningen. 
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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

Hjemmebesøg Høreværn
Høreapparater fra 
førende leverandører

Tranbjerg Hovedgade 5 · 8310 Tranbjerg · Tlf: 42 15 32 11 

e-mail: info@tranbjerghc.dk · www.tranbjerghc.dk

���������	
��
�

Solbjerg Hovedgade 19 • 8355 Solbjerg • solbjerg-biler.dk

AutoPartner.dk

FÅ GJORT BILEN FORÅRSKLAR

* Læs betingelser
på AutoPartner.dk

Vi klarer stadig alle former for service og reparationer og hjælper 
også gerne med at finde nye sommerdæk til din bil. 

Arbejder du hjemme fra henter og bringer vi gerne din bil til og fra 
din hjemmeadresse*. Vi overholder selvfølgelig retninglinjerne fra 
Sundhedsministeriet.

Ring nu på 86 92 78 00 for at høre nærmere.

Vi holder åbent!
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En sjov idé fra Finland blev gjort til 
virkelighed i Tranbjerg i coronatiden 
til glæde for børn og voksne. 

Af Kira & Jan - Tranbjergparken

et er i skrivende stund nok snart 3 

uger siden undertegnede første gang 

så ideen nævnt på Facebook.

I Finland var folk begyndt at sætte tøj-

dyr i vinduerne, som børn kunne gå på 

skattejagt efter med deres forældre.

Idéen tiltalte mig meget, selvom jeg 

desværre ikke selv har børn. Jeg kan kun 

levende forestille mig, hvor lang dagen 

kan blive med mindre børn i huset i disse 

tider.

Og selv som voksen der ved at mo-

tion er godt for mig, så kniber det med 

motivationen efter de første par dage og 

kilometer.

Så tanken om at støve rundt og fi nde 

skjulte tøjdyr tiltalte mig. Samtidig er der 

jo også basis for en god snak om både 

hvad det er for ”dyr”, man fi nder, men 

måske også om hvem der bor i huset, 

hvor fi n deres have/bil/ u name it, er. 

Selv bor vi i Tranbjergparken og har 

ikke som sådan vinduer til projektet, men 

vi har et fi nt skur ud mod stierne.

Jeg så, at idéen havde fat i andre byer 

og på en solskinsdag tog jeg mig sammen 

og spurgte på vores Facebookgruppe, om 

nogen var i gang allerede eller måske ville 

være med?

Interessen var stor, så fl uks måtte jeg 

fi nde et tøjdyr i gemmerne. Katten havde 

heldigvis en fi n, stor strikket rotte i rød 

og hvid. Kæresten rejste sig fra liggesto-

Bamsejagt

len og fredagscigaren og klatrede som den 

gentleman, han nu er, op på trappestigen 

og gav Hr. Rotte to strips om maven, så 

han sidder fast, selv i blæsevejr. Og jeg 

spurgte vel at mærke ikke, han syntes, det 

var en fi n ide.

Andre var søde til at lægge billeder op 

i Facebook-tråden og på billederne er et 

par af mine yndlings.

Ganske få minutters arbejde for os 

hver især, men måske en kæmpe forskel 

for en slidt børnefamilie. 

Vi bliver aldrig for gamle til at lege 

lidt! 
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www.oestergaards-dyrehospital.dk
Døgnvagt

Dyrlæge
Finn

Østergaard

Dyrlæge
Kari-Anne
Bjørnkjær-

Nielsen

Dyrlæge
Ulrik Oudrup 

Bech

Dyrlæge
Susanne Rau

Dyrlæge
Anette Valeur

Axelsen

Dyrlæge
Peter Weis

Dyrlæge
Gitte Stenholt

ADVOKAT TOLSTRUP
8629 5400

www.advokatkirstentolstrup.dk

REVISIONSFIRMAET 

JOHN SCHANTZ 
REGISTRERET REVISIONSAKTIESELSKAB 
 

                       Vi gør en forskel 
 

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

mail@andersenhansengulv.dk
www.andersenhansengulv.dk

Børup Tværvej 14, 8310 Tranbjerg

22480135 / 27382738

”Har Dit Gulv brug for hjælp?”
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Beboerne på Kærvænget og de om-
kringliggende veje fik gratis koncert i 
forårssolen.

Af Stina Christiansen

n søndag ved middagstid lød der 

pludselig musik ud over hele Kær-

vænget. Folk stoppede op i deres forskel-

lige søndagssysler og stod på afstand og 

nød solen og musikken. 

Der blev spillet masser af gode, gamle 

klassikere, og folk i alle aldre lyttede med. 

Bag musikken stod et lille tremands-

band, der kalder sig ”Headeggs.dk”.

 - Man bliver i godt humør som mu-

siker med sådan en oplevelse. headeggs.

dk er normalt et såkaldt ”Balleorkester”, 

som spiller til fest og dans, fortæller Klaus 

Bech, ét af bandmedlemmerne.

 - Vi gjorde det jo, fordi vi i en længere 

periode ikke har haft mulighed for at øve 

eller tage ud og spille sammen. Det her er 

jo ikke noget, vi lever af, men vi tager ud 

og spiller en gang i mellem. Jeg er sådan 

E

Corona-koncert på Kærvænget
én, der nogle gange gør noget mærkeligt. 

Men det her var da lidt grænseoverskri-

dende, og vi var bange for at gøre noget, 

som folk ikke ville synes om. Vi var helt 

enige om at stoppe, hvis der kom mange, 

og de stod for tæt. Helt bevidst spillede vi 

ikke for højt, så vi ikke tiltrak for mange. 

Men folk stod på behørig afstand og hyg-

gede sig, fortæller han.

Selvom det var en stor succes og de har 

fået mange positive tilkendegivelser efter 

koncerten, så gør de det nok ikke igen.  

FAKTABOKS

Headeggs.dk har spillet sammen i om-
kring 10 år, hvor Klaus selv har været 
med i 4 af dem. De spiller alt stort set 
– eksempelvis John Mayor, Credence, 
Kim Larsen, Danseorkestret og U2 og 
øver en gang om ugen her i Tranbjerg. 

Du kan tjekke deres Facebookside, hvor 
du kan læse mere om medlemmerne og 

lille Kærvænget-Corona-koncert.  
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KRÆMMER
MARKED
KRÆMMER
MARKED

NYENYE

Børnenes nye Kræmmermarked fylder 
år, holder fl yttedag og udvider igen en 
smule.

år børn og voksne den 22. august 

tager til Børnenes Nye Kræmmer-

marked for at sælge eller bytte det brugte 

legetøj, er det 30. gang kræmmermarkedet 

afholdes. I alle årene har børn i Tranbjerg 

gratis kunnet komme uden forhåndstil-

melding, og stille en bod op, fi nde deres 

indre købmand frem og sælge så meget, 

det nu har været muligt.

Vi fl ytter
Efter at kræmmermarkedet i mange år 

har haft til huse på P-pladsen ved Center 

Syd, rykker det i år 100 meter mod øst, 

nærmere bestemt ind i skolegården ved 

Tranbjergskolens afdeling Kirketorvet. Det 

giver nogle fordele i form af bedre læ, og 

at nogle stader kan stå under halvtaget.

Voksenboder
Også i år vil vi give et begrænset antal 

voksne adgang til at opstille en bod. Det 

kræver bare, at du tilmelder dig via linket 

på vores hjemmeside www.tranbjergti-

Børnenes Nye Kræmmermarked 2020
dende.dk. Tildeling åbner cirka 15. maj og 

sker efter “først til mølle” princippet.

Det er vigtigt for os, at kræmmermar-

kedet fortsat er på børnenes betingelser 

- og lokalt, og at der er balance mellem 

voksen- og børnestande.

Det betyder, at børnene frit kan stille 

en bod op på dagen, og at vi forbeholder 

os retten til at afvise voksne, der ikke bor 

i Tranbjerg, eller hvis der sælges effekter, 

der ikke er brugte sager fra hjemmet. Vi 

ønsker ikke “professionelle” kræmmere el-

ler “butikker”. Desuden forbeholder vi os 

retten til at afvise de sidst indkomne vok-

sentilmeldinger, hvis vi vurderer, at der 

ikke er mere plads.

Samarbejdspartnere
Som sidste år vil der være nogle af Tran-

bjerg Tidendes samarbejdspartnere tilste-

de ved kræmmermarkedet. Blandt andet 

opstiller Kirken en stor hoppekirke, og 

spejderne og FDF forventes også at del-

tage med forskellige aktiviteter. 

Vi udvider med foreningsboder
Sammen med kultur- og byfestgruppen 

under Sammen om Tranbjerg vil vi for-

N

DDDDDDDD
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k r æ m m e r e

søgsvis tildele pladser til nogle af byens 

foreninger, hvor de har mulighed for at 

komme og fortælle lidt om, hvad de laver.

Er du interesseret i en foreningsstand, 

så skal du tilmelde din forening via linket 

på vores hjemmeside www. tranbjergti-

dende.dk, så vil vi sikre en plads (maks. 4 

x 4 meter) til dig. Da skolegården har be-

grænset kapacitet, forbeholder vi os ret til 

at lukke for tilmelding, når vi vurderer, at 

der ikke er mere plads. Tilmeldingen åb-

ner cirka 15. maj.

Fødselsdag
Tranbjerg Tidende startede i 1985, og 

allerede 5 år efter holdt vi det første 

kræmmermarked, som blev holdt ved 

Skovgården.

I 1996 flyttede kræmmermarkedet til 

græsplænen foran kirken. Det blev dog 

hurtigt klart, at det var en knap så god 

placering, så kort efter flyttede markedet 

til Tranbjerg Stationsvej, hvor handels-

standsforeningen holdt sommerfest.

Denne placering varede til sommerfe-

sten stoppede i 2012, hvorefter vi flyttede 

til parkeringspladsen ved Center Syd.

I år flytter vi så til skolegården på 

Tranbjergskolen afdeling Kirketorvet

I alle årene har der været præmier til 

bedst udsmykkede salgsbod.

Du kan læse mere om årets Børnenes 

nye Kræmmermarked i de næste numre 

af Tranbjerg Tidende, hvor vi naturligvis 

følger corona-situationen nøje og vur-

derer, om det er forsvarligt at afholde 

kræmmermarkedet til august.

Vi ser frem til et lige så stort fremmøde som her i 2009, da Tranbjerg Tidende fejrede 25 jubilæum. I år er det Børnenes 
Kræmmermarked der kan holde 30 års fødselsdag.
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ÅBNINGSTIDER
Mandag 9-18 | Tirsdag 9-18 | Onsdag 9-18 | Torsdag LUKKET | Fredag 9-18 | Lørdag 8-13

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

ONLINE-BOOKING PÅWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW.FFFFRRRRIISSSSOOORRVVEEEEEESSSSSSTTTTTTT..DDDDDDKKKK

ID ELEMENTS 
RESCUESPRAY 911

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

M

ed forbehold for udsolgte varer
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FRIVILLIGPRIS
T R A N B J E R Ǵ 20

4 SIDER LIGE TIL AT TAGE UD  
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Tranbjerg Tidendes ”Frivilligpris”
Om Frivilligpris
Tranbjerg Tidendes Frivilligpris er stiftet i 2018 i forbindelse med, at Aarhus er frivillig hovedstad. 

Frivilligpris uddeles én gang om året til en enkeltperson eller mindre gruppe, der i årets løb har 

vist et særligt engagement. For at komme i betragtning som gruppe skal hele gruppen være sam-

men om det samme specifikke frivillige arbejde.

Frivilligpris består af et kontant beløb, som er skattepligtigt efter gældende regler. Beløbets stør-

relse fastsættes hvert år af Tranbjerg Tidende. Udover det kontante beløb modtager vinderen en 

mindre erindringsgave. 

Vilkår
1.  Indstilling. 

For at komme i betragtning til Frivilligpris skal man indstilles.  

Indstilling kan foretages af borgere, foreninger eller organisationer, der har aktiviteter i  

lokalområdet. Den indstillede skal have sit frivillige virke i lokalområdet. Indstillingsskema 

bringes i Tranbjerg Tidende og kan også hentes på Tranbjerg Tidendes hjemmeside  

www.tranbjergtidende.dk.  

På indstillingsskemaet vil fristen for indstilling fremgå. 

2.  Kriterier for indstilling til Frivilligpris. 
Personen eller gruppen skal have ydet en ekstraordinær indsats i det daglige og/eller i forbin-

delse med et større arrangement. Personen eller gruppen skal arbejde frivilligt og må  

ikke være ansat eller lønnet i forbindelse med det frivillige arbejde. Personen eller gruppen 

må ikke tidligere have vundet Frivilligpris.

3.  Udvælgelse af finalister. Et udvalg bestående af repræsentanter for: 
AIA Tranbjerg • Tranbjerg Fællesråd • Tranbjerg Kirkes menighedsråd • Tranbjerg Lokalcenter 

• Tranbjerg Tidendes redaktion. Udvalget vurderer de indkomne indstillinger, og træffer be-

slutning om, hvilke kandidater, der skal gå videre (finalister) til afstemning blandt borgerne i 

lokalområdet. Finalisterne offentliggøres i Tranbjerg Tidende.  

4.  Stemmeseddel og afstemning. 
Stemmeseddel til afstemningen bringes i Tranbjerg Tidende. Kun stemmesedler, udarbejdet 

af Tranbjerg Tidende, må benyttes. Kopierede stemmesedler vil blive betragtet som ugyldige. 

Ekstra stemmesedler (blade) kan fås ved henvendelse på Tranbjerg Bibliotek. 

På stemmesedlen afkrydses den (ene) finalist, man ønsker at stemme på. Stemmesedlen læg-

ges i en af de stemmeurner, der er opstillet i byen. Antal stemmeurner, og placering af disse, 

offentliggøres i Tranbjerg Tidende samtidig med offentliggørelse af finalisterne. Kun personer 

fra Tranbjerg området må stemme. 

Stemmesedlen skal påføres navnet på den, der afgiver stemmen, og blandt alle afgivne 

stemmer trækkes der lod om et gavekort. Hver person kan kun stemme en gang ved hver 

konkurrence. 

5.  Vinderen. 
Vinderen af årets Frivilligpris er den finalist, der har opnået flest stemmer, og Frivilligpris 

overrækkes umiddelbart efter afstemningen af en repræsentant for Tranbjerg Tidende. Vinde-

ren offentliggøres i førstkommende Tranbjerg Tidende efter afstemningen.

6.  Begrænsninger og fortolkning. 
Frivilligpris kan ikke uddeles til personer, der direkte eller indirekte varetager administration 

af prisen.  

Fortolkning og ændring af nærværende retningslinjer tilkommer alene Tranbjerg Tidende. 

  Version 2020 Gældende fra 25. marts 2020
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Ejendomsmæglerkæde for Danske Bank koncernen

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

VI VED, HVAD DER KRÆVES 
FOR AT FÅ BOLIGERNE SOLGT

... SKAL VI OGSÅ SÆLGE DIN?

39

SOLGTE BOLIGER 

I TRANBJERG:

ANDEN MÆGLER ANDEN MÆGLER

19 17

* Boligsiden.dk // Find mægler: Solgte boliger (alle boligtyper) blandt ejendoms-

mæglere i området i 8310 Tranbjerg J de seneste 12 månder (fra d. 14.11.2019)

Ring: 8629 0711
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I

En borgergruppe er i fuld gang med 
at prøve at skabe et godt sted for de 
unge i byen. 

Af Helle Søby Degn

 december 2019 afholdt Tranbjerg 

Fællesråd et borgermøde for alle by-

ens beboere med titlen ”Tryghed i Tran-

bjerg”. På mødet var der en livlig og po-

sitiv dialog om, hvordan vi sammen kan 

sikre, at Tranbjerg er et godt og trygt sted 

at bo og færdes. 

Et af de emner, som blev berørt, var 

byens unge, som savner et sted de kan 

kalde deres, og hvor de kan/må mødes og 

opholde sig. 

I forlængelse af den snak, blev der 

indkaldt til et opfølgende møde med Liv 

Stender fra Bedre Byrum, som er en af-

deling af Teknik og Miljø under Aar-

hus Kommune. Til dette møde mødte en 

gruppe friske kvinder op, som gerne ville 

ligge nogle kræfter i at få skabt et sted for 

de unge i byen. I samspil med Liv Stender 

fra Bedre Byrum, som tilbød hjælp i form 

af vejledning/kontakt til Kommunen samt 

Teknik og Miljø, samt et startbeløb til at 

skubbe projektet i gang, dannede vi en 

borgergruppe, som kunne gå i gang med 

opgaven. 

Beliggenhed, beliggenhed, beliggenhed
I borgergruppen overvejede vi herefter 

hvilken skala, form og lokation projektet 

skulle have, og kom ret hurtigt frem til, at 

lokationen var afgørende at få på plads til 

en start. Området omkring Naturcenteret 

var initialt i spil, men blev skrinlagt fordi 

Et sted til de unge
det ville være for omfangsrigt at bygge 

noget op helt fra bunden, da dette også 

kræver byggetilladelser etc. Ligeledes blev 

området omkring søen vendt og forkastet, 

i forhold til placeringen for langt fra byen 

og på grund af tidligere erfaringer med 

tiltag dernede. 

Valget faldt til sidst på det grønne om-

råde langs Grønløkke Alle, som hører 

til den afdeling af Tranbjergskolen, som 

mange af de unge går på, og som derfor 

kunne være et naturligt sted for dem at 

opholde sig, hvis faciliteterne indbyder til 

det. Det har desuden igennem længere tid 

været et ønske fra Fritid/Unge at få gjort 

noget ved netop dette område, ligesom 

det også i den helhedsplan, som ligger for 

skolen udearealer, har været tanken at re-

novere faciliteterne deroppe.

Derfor blev Liv fra Bedre Byrum sat 

på opgaven at skaffe tilladelse hos Teknik 

og Miljø til at rydde noget af bevoksnin-

gen, så der kunne skabes luft og plads til 

at lave noget i området. I skrivende stund 

har vi fået tilladelsen, samt en ekstra be-

villig af midler fra Bedre Byrum puljen til 

at fi nansiere udtynding/fældning. 

Halvtag og underholdning
Planen for området er, foruden en gene-

rel udtynding af bevoksning i området 

omkring det eksisterende halvtag, også at 

få sat sider på dette, så der er lidt mere 

læ for vinden deroppe. Under halvtaget 

skal der være underholdende elementer 

i form af eksempelvis bordtennis, bokse-

bold etc. Det nuværende hytte/skur, som 

er nedgravet i terrænet fjernes, og i hullet 

etableres en trampolin. Derudover er det 

TT03-2020.indb   36 20/04/2020   05.21



| 37

opholdsplads

planen, at der rundt om pladsen ved halv-

taget, skal opsættes graffi tivægge, samt 

etableres nogle bænke og borde i beton og 

eventuelt nogle hængekøjer. Borgergrup-

pen har haft et ønske om at få sparring 

på planen fra de unge på den workshop, 

som biblioteket havde planlagt i forbin-

delse med Borgerbudgettet fra Samskab 

Aarhus, ligesom vi også ønsker, at de skal 

inddrages, når vi når til opbygningen af 

stedet. Dette er dog blevet bremset i op-

løbet af Co-vid19, men forsøges optaget, 

når situationen tillader det. 

Borgergruppen har ansøgt om midler 

fra Borgerbudgettet fra Samskab Aarhus 

(afventer svar efter Co-vid 19 situatio-

nen), samt fra Smukfonden (afventer svar 

efter 15/5) og Genlyd (har givet tilsagn). 

Derudover har Tranbjerg Fællesråd 

også givet tilsagn om økonomisk støtte til 

projektet, så vi er meget fortrøstningsful-

de omkring projektets fi nansiering. 

TRANBJERGSKOLEN • HELHEDSPLAN HELHELHEL

GÅ DDRDRDRDRDGGGKOLEGÅKOLEGKOLEGGGGGGGKKKKKKKKKKKKKKKKK

FAFA

RRRØNRØNØNRRRRRRR

RRARAARRARARAARRAAAAAA

ÆÆNÆNÆÆÆÆÆ LL

LESKOSKO GGÅG

LES KLUB OG LES KLUB OGLUB OGLUB OGLUB OGLUB OGESS GS KS K GGG
LEAREALERLEAEAREAR EE

10.K111111100 LLLLLL
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DEN GLADE SLAGTER
Partyservice . Pølseborde

Osteborde . Receptionsmad
Kold buffet . Varm buffet

Anretninger

mesterslagteren
- lev sundt med kød

DEN GLADE SLAGTER
Center Syd  8310 Tranbjerg

Tlf. 86 29 39 59
www.dgs-tranbjerg.dk

Vi lever i mødet

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

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

Den kvindelige intuition er med til at lette svære samtaler. Har du mistet en, der står dig nær kan 
rundt.begravelse/bisættelse efter dit ogsidste farvel bliver et rart minde.

Din bedemand
er en kvinde
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a f l y s n i n ge r

Corona-virussens indtog i Danmark 
betyder jo, at en masse begivenheder 
og events afl yses. Det samme gælder 
en masse tiltag her i byen.

Af Stina Christiansen

i har vist alle sammen vænnet os til, 

at ting, vi havde gået og glædet os 

til, bliver afl yst og fl yttet til senere. Det er 

rigtig ærgerligt, men desværre nødvendigt 

i denne tid.

I Tranbjerg er der også et par events, 

som er fl yttet eller som desværre må 

afl yses.

Årets årlige Affaldsindsamling er ryk-

ket til den 19. september, hvor Danmarks 

Naturfredningsforening håber, at det er 

muligt at sende folk ud i naturen på for-

svarlig vis. I mellemtiden er du velkom-

men til at lave din egen affaldsjagt, som 

mange heldigvis allerede har gjort. 

V

Afl ysninger
Følg Tranbjerg Tidende på Facebook 

og meld dig til begivenheden, så vi ved 

hvor mange pølser, Tranbjerg Grilludlej-

ning skal grille. 

Tranbjerg Løbet må desværre også se 

sig slået af corona-virussen og erkende, 

at det ikke bliver muligt at holde Tran-

bjerg Løbet i år. Dog satses der stadig 

på, at 6 timers løbet til september kan 

gennemføres. 

Aktive familier i det fri havde glædet 

sig til at dyrke motion og være aktive i 

det gode forårsvejr, men lige indtil videre 

er dette initiativ også sat på pause, til ret-

ningslinjerne fra myndighederne gør, at vi 

kan mødes igen.  

Ellers opfordrer vi til, at du holder øje 

med Facebook, hvor det bliver meldt ud, 

når begivenheder bliver fl yttet og afl yst. 

Og når vi forhåbentlig en gang genopta-

ger de sædvanlige aktiviteter. 

AFLYST!
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Å r 2019 var et turbulent år for ten-

nisafdelingen i AIA – det var tæt på 

en lukning, og først via en ekstraordinær 

generalforsamling lykkedes det at danne 

en helt ny bestyrelse, som kunne viderefø-

re og udvikle klubben. Efter det første år, 

havde bestyrelsen håbet at udvikle klub-

ben i år 2 blandt andet ved at tiltrække 

nye medlemmer, og det startede godt med 

en hvervekampagne i januar og februar, 

der bragte en del helt nye medlemmer 

under fanerne. Så indtrådte den verdens-

omspændende coronakrise.

AIA Tranbjerg Tennis regner dog på 

trods af COVID-19 snart med at kunne 

byde velkommen til en ny sæson. Besty-

relsen har selv været i gang på banerne 

Opdatering fra Tennisklubben
med god afstand til hinanden for at fjerne 

ukrudt og gjort klar til, at entreprenøren 

kan lægge nyt grus og klargøre banerne 

endeligt i slutningen af april.

I løbet af vinteren lagde vi spændende 

planer for aktiviteter i 2020, som i skri-

vende stund går en uvis fremtid i møde, 

men vi forsøger at holde fanen højt og få 

så meget i gang så tidligt som muligt:

Sæsonstart med standerhejsning den 

16. maj, hvor vi sætter net op og hilser på 

hinanden. Alle ville under normale om-

stændigheder være velkomne til at kom-

me forbi for at se klubben og få en kort 

introduktion til tennis, men vi afventer 

hvor hurtigt samfundet åbner op, om vi 

må invitere alle med.

ÅÅ
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t e n n i s k l u b

Bestyrelsen til coronaarbejdsdag på banerne med god afstand. Fra venstre Marianne Frier, Lene Kjeldsteen, John Hum-
mel, Lars Karlsmose, Janus Ravn og Niklas Bjørn. Foran sidder Patrick Frier.

Klubmesterskab i weekenden  
den 13. – 14. juni
Efterårsturnering med hyggetennisspil og 

grill for børn og voksne i den første week-

end i september.

Tennis er en velegnet sportsgren i den-

ne coronatid – udendørs og uden fysisk 

kontakt. Vi håber derfor på åbning for 

banerne medio maj, så medlemmer kan 

aftale at spille med hinanden. Om trænin-

gen åbnes samtidig er nok mere tvivlsomt 

set i lyset af udviklingen og den kommen-

de langsomme genopstart af samfundet. 

Alle planer afhænger af hvad der sker i 

den kommende tid, og når Tranbjerg Ti-

dende udkommer med denne tekst, er der 

måske mere klare linjer.

Følg derfor med på hjemmesiden og 

facebook, som vi holder opdateret med 

nyt om sæsonopstart 2020, om vi bliver 

nødt til at udskyde standerhejsning og 

de andre aktiviteter. Du kan selvfølgeligt 

også indmelde dig i klubben via hjemme-

siden. Vi glæder os til at se både gamle og 

nye medlemmer til en god omgang ten-

nis, både til træning, til spil i ugens løb og 

til turneringerne.

Vel mødt, 

Bestyrelsen
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MOTOR-DEPOTET A/S

Hasselager Allé 1
8260 Viby

Tlf. 86 28 24 00
www.motor-depotet.dk

MITSUBISHI
MOTORS

Dahlgaard Haandvaerk ApS

md@dahlgaardhaandvaerk.dk

Bestil tid online på www.munkevvs.dk – eller ring 86 29 05 58

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

Din lokale VVS-installatør i Tranbjerg
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    Murermester

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

Bilsyn
Søren Fanøe

PAVA Bilsyn Solbjerg

Solbjerg Hovedgade 21 · 8355 Solbjerg
Tlf. 20 18 54 19 · Solbjerg@pavabilsyn.dk

www.pavabilsyn.dk

Åbningstider:
Mandag - Fredag  9.00 - 17.30
Lørdag  9.00 - 13.00

Tranbjerg 
Apotek

Kirketorvet 18 • Tlf. 8629 9311
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KNIPS

CORONA
L O C K  D O W N

Vi udskrev en lidt hurtig fotokonkurrence på vores Facebookside, hvor vi bad om jeres corona-billeder, der viste 
hvordan livet i Tranbjerg var under lockdownen. Det kom der flere fine bud på.  
Her er vinderbilledet, der meget godt rammerret, hvad de fleste af os nok følte under Corona-krisen - en følelse af 
isolation og en længsel efter igen at kunne mødes med venner og familie.  
Vi takker for de sjove og fine bidrag. Vinderen har fået direkte besked og fået sin præmie. 

Vi
nd

er
fo

to
:  

Li
va

 H
øj

gå
rd

 Je
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småt og godt

Affaldsindsamling
Selvom affaldsdagen er udskudt til september, 
vil jeg gerne opfordre alle Tranbjerg borgere til at 
tage en pose eller en spand med ud at gå en tur, 
og samle affald op.
Palme søndag gik min kone og jeg en tur fra Jeg-
strupvej til Skovgårdsvænget på asfaltstien, og 
der samlede vi 39 flasker op fra naturen. Se bil-
lede.
I sidste uge cyklede vi via Skanderborgvej og Be-
ringvej ud gennem Enslev og Ingerslev og tilbage 
til Jegstrup, og på denne tur samlede vi 21 metal-
dåser samt en ølflaske.
For et stykke tid siden cyklede jeg fra Jegstrupvej 
ad Børupvej, og på denne tur fandt jeg mere end 
15 flasker og et par dåser.
Derfor en opfordring til alle: hjælp med at rydde 
op i naturen i og omkring Tranbjerg.

Med venlig hilsen Torben Dahl Tranbjerg, Jegstrup

Skoleopstart uge 16 
Da Tranbjergskolen bød 4. og 5. årgang velkom-
men tilbage i skole torsdag og fredag i uge 16, 
var det i andre omgivelser end sædvanligt. For 
at sprede eleverne mest muligt bliver 4. og 5. 
årgang nemlig undervist på skolens udskolings-
afdeling på Grønløkke Allé, da de store elever jo 
fortsat skal være hjemme. Byens lokale Topkap-
per var forbi for at give eleverne nogle stubbe at 
sidde på, når undervisningen skal foregå uden-
dørs.

Stubbe til udeundervisning 4. og 5. årgang
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I denne måned er det 75 år siden, Be-
frielsen fandt sted den 4. maj 1945, 
og i den anledning vil denne artikel 
beskrive nogle af de ting, der skete i 
Tranbjerg under Besættelsen.

Af Lars Kjærsgaard Johansen – Tranbjerg 

Lokalhistoriske Samling

en tyske besættelse af Danmark fra 

1940 til 1945 er uden tvivl den peri-

ode i Danmarkshistorien, der er mest ind-

gående beskrevet gennem utallige bøger 

og artikler, og næsten hvert år bliver der 

også indspillet en film, der belyser perio-

den, senest ”De forbandede år”. Også po-

pulære serier som Matador og Badehotel-

let har i nogle afsnit fokus på perioden. 

Hverdagslivet i Tranbjerg
I 1940 boede der 900 personer i Tranbjerg 

sogn, og de delte selvfølgelig Besættelsens 

vilkår med resten af befolkningen. Således 

skulle der allerede den første aften, den 

9. april, opsættes mørklægningsgardiner 

for vinduerne, og i mangel af bedre måtte 

man bruge tæpper eller lignende. Mørk-

lægningstiden varede helt frem til den 4. 

maj 1945.

Et andet fælles vilkår var knapheden 

på varer, og nogle varer forsvandt helt 

fra hylderne. Derfor fik hver familie til-

delt rationeringsmærker, som skulle afle-

veres ved køb af de forskellige varer som 

sukker, mel, kaffe, te, brød, smør, kød og 

sæbe. De tildelte rationer var små, så man 

måtte indstille sig på begrænsningens 

D

Tranbjerg under besættelsen

kunst. Opfindsomheden var stor, og der 

blev lavet mange forskellige erstatnings-

varer, bl.a. for kaffe og tobak. De sidste 

rationeringer på kaffe og sukker blev først 

ophævet i 1952.

I Tranbjerg var man dog bedre stillet, 

end det var tilfældet i byerne, da de fleste 

indbyggere boede på gårde og husmands-

steder, der var selvforsynende med de vig-

tigste fødevarer. Næsten alle øvrige ind-

byggere i Tranbjerg havde et stykke jord, 

hvor de kunne dyrke grøntsager og kar-

tofler, og så kendte de også et sted, hvor 

de kunne handle ved stalddøren, selv om 

det selvfølgelig var ulovligt.

Der opstod hurtigt mangel på brænd-

sel, så importen af kul og koks gik til by-

erne, mens man på landet måtte nøjes 

med tørv og træ. Tørv har en dårligere 

brændværdi end kul, det lugter og det gi-

ver løbesod, men det var den mulighed, 

man havde. Der var flere moseområder i 

Tyske tropper på vej hjem gennem Tranbjerg. Det lyse 
hus til højre er Tranbjerg Hovedgade 39, og bag ved det se 
nogle af Tranbjerg Kros bygninger.
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Tranbjerg, og den private tørvegravning 

bredte sig, men langt det meste blev købt. 

I sommeren 1941 blev det påbudt, at 

alle altid skulle bære et identitetskort med 

billede og underskrift samt personlige 

oplysninger. I Tranbjerg blev de udstedt 

af Holme-Tranbjerg kommunes kæmner 

(kommunaldirektør), C. Hougaard. 

Usikkerhed og frygt
Endnu et fælles vilkår under Besættelsen 

var en konstant følelse af usikkerhed og 

periodevis frygt for, hvad der kunne ske 

for ens nærmeste og for udviklingen ge-

nerelt. Usikkerheden var størst i de sidste 

par år af Besættelsen, men også i begyn-

delsen var man usikker på grund af den 

nye situation. 

Først og fremmest var man nervøs for 

muligheden for en luftkrig. I juni 1940 

modtog sognerådet en meddelelse fra Po-

litimesteren om indretningen af offentlige 

beskyttelsesrum, og der blev etableret ét 

tæt ved Tranbjerg Kro. Som mange andre 

steder blev der også i Tranbjerg oprettet 

en Luftværnsforening, og medlemmerne 

skulle hjælpe befolkningen i tilfælde af 

luftangreb. De fik en samariteruddannelse 

og holdt regelmæssige øvelser.

I løbet af 1943 øgede modstandsbevæ-

gelsen antallet af sabotageaktioner, og den 

tyske besættelsesmagt svarede igen med 

øget brutalitet, fx schalburgtage og drab 

på tilfældige og kendte personer. Volden 

foregik især i byerne, men den viste sig 

også uden for byområderne. 

Det var ved at gå ud over den tidli-

gere sognerådsformand Mikael Nielsen, 

der boede på Tranbjergvej. Han var ble-

vet sparekassedirektør i Landbosparekas-

sen i Aarhus, og ved en tilfældighed fik 

han i 1943 at vide, at han var sat på ty-

skernes likvideringsliste som gengældelse 

for drab på stikkere. Efter hurtigt at have 

pakket en kuffert, forlod han Tranbjerg 

og gik under jorden, og dagen efter rej-

ste hans hustru Nanna efter ham. Sønnen 

Holger på 11 år, som har fortalt historien, 

fik intet præcist at vide. De følgende uger 

boede ægteparret hos forskellige fami-

liemedlemmer, men efter en måneds tid 

fik Mikael Nielsen at vide, at han nu var 

slettet af likvideringslisten, og han vendte 

tilbage til Tranbjerg og genoptog sit job. 

Tørvegravning ved Tranbjerg Mose (området ved Tranbjerg Sø), ca. 1944. Personerne er Jens Godsk og Villy Rasmussen.
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Der skete ham ikke noget senere, men det 

må have været en meget usikker periode 

for ham.

Den kolde skulder
Næsten alle i Tranbjerg var imod den ty-

ske besættelse, men der var enkelte, der 

samarbejdede meget med tyskerne. De 

fleste gjorde det af økonomiske årsager, 

men der var også nogle, der tilsluttede sig 

nazismen. Danskernes generelle holdning 

var at give tyskerne ”den kolde skulder”, 

dvs. at man accepterede nødtvunget deres 

tilstedeværelse, men man ville ikke have 

noget med dem at gøre, og det bedste var, 

hvis man kunne latterliggøre dem. Det gik 

også ud over dem, der samarbejdede med 

besættelsesmagten.

Det tydeligste eksempel på modviljen 

mod nazismen i Tranbjerg ses i en re-

vyvise på Tranbjerg Kro i 1942. Den var 

skrevet af Holger Nielsen, Børup, og blev 

skrevet på melodien ”Hen til kommoden” 

Hr. Klausen, der omtales i visen, er Fritz 

Clausen, der var leder af de danske nazi-

ster, og ”Fædrelandet” var de danske nazi-

sters avis: 

”Vore Klausenister/bliver mere bistre/

siger vi er dumme, de har selv forstand/

De skal blot til roret, sikke flot vi får´et/

så bliver der et Paradis Slaraffenland/ så 

skal vi på mawsen/krybe for Hr. Klausen/

Armen skråt i vejret, sige Klausen, Heil!/

Kan vi ikke ta´en, får vi på Goddaen/

sådan er programmet, hvis jeg ej ta´er 

fejl/”Fædrelandet” med sort på hvidt/si-

ger os, hvad vi skal tro og tænke/tænke 

selv, det er rigtig skidt/det er rart at føres 

rundt i lænke.”

Det var dristigt at synge denne vise of-

fentlig i 1942, for den tyske censur var 

grundig, men den nåede altså ikke til 

Tranbjerg Kro. I en tilføjelse til visen står 

der: ”En lokal nazist gjorde indsigelse 

med hælesmæld og honnør – men der 

skete intet”.

Fester og fritid
Tranbjerg Kro var stedet, hvor man trods 

Besættelsestiden mødtes til festlige stun-

der. I sommerhalvåret havde kroen åbent 

til kl. 24. Ud over revyer blev der også 

hvert år opført de populære dilettantstyk-

ker, som mange lagde et stort arbejde i. 

Derudover blev der også holdt private fe-

ster, og om lørdagen var der ofte bal

Foreningslivet fortsatte også. Tranbjerg 

Sangforening lånte lokaler på skolen til 

dens ugentlige øvetimer under ledelse af 

lærer Johannes Kristensen, og i vinter-

halvåret lånte Tranbjerg Idrætsforening 

gymnastiksalen til badminton, i 1943 fire 

gange om ugen. Biblioteket var også pla-

ceret på skolen, så Tranbjerg Skole var et 

meget aktivt sted uden for skoletid

Det nødlandede jagerfly ved Ellemosevej
Den mest dramatiske begivenhed under 

Besættelsen fandt sted på en mark mel-

lem Tranbjerg og Slet i marts 1945. Her 

Dilettant på Tranbjerg Kro 1943. På første række nr. 3 fra 
venstre ses Holger Nielsen, som skrev revyvisen i 1942 
mod nazismen.
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nødlandede et tysk jagerfly, og kort efter 

ankom nogle tyske soldater, som skulle 

bevogte det. De soldater, der ikke havde 

vagt, opholdt sig i et træskur ved en nær-

liggende gård på Ellemosevej. Begivenhe-

den vakte opsigt i Tranbjerg, og mange 

kom for at se jagerflyet. Nogle af drenge-

ne fra dengang husker endnu, at de også 

kom i kontakt med venlige tyske soldater.

Roen blev brudt den 24. marts, da fire 

modstandsfolk kom cyklende til stedet for 

at ødelægge flyet eller i det mindste fjerne 

våben og ammunition. De overrumplede 

de tyske soldater i skuret, og fik dem af-

væbnet. Derefter beordrede de soldaterne 

til at gå mod jagerflyet med hænderne i 

vejret i den hensigt også at afvæbne de to 

vagter ved flyet. Men noget gik galt, og en 

af modstandsfolkenes maskinpistol gik 

af, sandsynligvis ved en fejl. Der opstod 

forvirring, og de tyske vagter begyndte at 

skyde. Danskerne tog flugten, men to af 

modstandsfolkene blev dræbt. Det lyk-

kedes de to andre at flygte. De dræbte var 

Hans Zeuthen Engberg og Niels Mølgaard 

Mikkelsen.

Begivenheden gjorde et stort indtryk 

på befolkningen i Tranbjerg, og efter Be-

frielsen blev der foretaget en indsamling 

for at rejse en mindesten for de dræbte 

modstandsfolk. Den store og de to små 

mindesten blev placeret ved vejsiden af 

Ellemosevej, tæt ved nedstyrtningsstedet, 

og stedet er siden blevet benyttet til at 

markere Besættelsens mærkedage.

Befrielsen
Da Befrielsesbudskabet blev meddelt gen-

nem BBC om aftenen den 4. maj 1945, 

udløste det med det samme en euforisk 

glæde. Mørklægningsgardinerne blev re-

vet ned, og der blev sat lys i vinduerne. 

Glæden fortsatte i de følgende dage, og 

den beskrives bl.a. af Rasmus Jensen, der 

ejede ”Kobberstedet” i Gunnestrup:

”Vi der oplevede den aften (4. maj) og 

dagene derpå kan uden overdrivelse sige, 

at det nok har været den største oplevelse 

i vort slægtleds tid. Det er ikke til at be-

skrive den lettelse efter de fem forbandede 

år, hvor vi var besat af en fremmed magt. 

--- Mens kirkeklokkerne i Tranbjerg og 

Mårslet kimede freden ind (den 5. maj 

om morgenen), hejste jeg første gang fla-

get på Kobberstedets flagstang – et øjeblik 

jeg vil mindes til min sidste stund”. 

Beskæftigelsesarbejde 1941. Sletvej rettes ud ved Sleth Teglværk, så den kom til at gå syd for det.
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Bedemand Riising

Få gratis tilsendt ”Min sidste vilje”

Tlf. 86 29 12 43

Din lokale bedemand- og kvinde
i Tranbjerg

Helle og Henrik Riising
Tranbjerg Centret Syd
8310 Tranbjerg
www.riising.dk

VIDUNDERKNOLDEN

Center Syd, Kirketorvet 6
Tlf.: 86 29 04 11 - mail: 6509@interflora.dk

Blomster - brugskunst

TT03-2020.indb   50 20/04/2020   05.21



Kirke og Sogn
TRANBJERG

Marts 2020
– et forår vi sent 
vil glemme!
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Info…
Kirkekontoret, Sognegården,
Kirketorvet 2, 8310 Tranbjerg
86 29 57 33 / www.tranbjergkirke.dk
kontor@tranbjergkirke.dk
Mandag kl. 12.00–14.00
Tirsdag-torsdag kl. 10.00–12.30
Fredag lukket

Graverkontoret
Kirkegårdssekretær:
86 29 51 20 mandag-fredag kl. 9.00–12.00
Gartner: Søren Svenning
51 66 59 35 

Sognepræst David Johannes Kessel (Kbf)
21 66 70 60 / djk@km.dk
Træffes bedst kl. 12.00–13.00 tirsdag til
fredag eller efter aftale

Sognepræst Anja Stokholm
22 82 52 59 / anst @km.dk
Træffes bedst kl. 12.00–13.00 tirsdag til
fredag eller efter aftale

Sognepræst Mia Dyreborg Knudsen
60 69 15 69 / midk@km.dk
Træffes bedst tirsdag til fredag eller efter 
aftale

Kirketjener Ole Fenger
51 94 56 44 / ole@tranbjergkirke.dk

Kirketjener Erik Borrits
86 29 57 33

Organist Branko Djordjevic
26 21 63 66 / branko@tranbjergkirke.dk

Kirkesanger Søren Holm Bidstrup
26 21 27 19 / soeren@tranbjergkirke.dk

Kirke- og kulturmedarbejder
Gitte Ranfelt Laugesen
86 29 57 33 / girl@km.dk

Menighedsrådsformand Birgitte Pedersen
41 24 55 06 / birgitte@tranbjergkirke.dk

Kirkeværge Flemming Mikkelsen
86 29 16 29

Basargruppen
Lene Risør, 40 46 44 11
Grethe Gylling, 86 29 03 76

Personregistrering Syd
Kontakt Personregistrering Syd
vedrørende dåb, vielse, begravelse, 
navne og attester.

Kontorets åbningstider:
Mandag  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 per-rr
sonalet på kirkegården eller i Sognegår-
den være behjælpelig.
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Når du sidder med dette blad, 
er Danmark forhåbentlig åbnet 
igen.
Lige nu her en uge før påske er

K I R K E N  L U K K E T
 - men vi er her stadigvæk!

Bag de låste døre er der stor 
aktivitet fra de ansatte 
- ene i kirken eller hjemmefra - 
på de sociale medier.

Tidspunkter for gudstjenester 
og arrangementer vil i denne 

tranbjergkirke.dk 
eller på facebook
Se også opslagstavlerne ved 
kirken.
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PRÆSTENS RUBRIK

Anja Stokholm

Krisen åbner vores blik

 I  skrivende stund er Tranbjerg – lige- 
 som resten af landet og det meste af 

verden – stadig lukket ned. Vores kend-
te verden er væltet fuldstændigt rundt. 
Virussen har sat sine voldsomme aftryk 
på vores liv og vores samfund – aftryk 
som kommer til at række langt ind i 
fremtiden. 
 Der kunne skrives lange afhandlin-
ger om de konsekvenser og følgevirk-
ninger, krisen har på os – og hver især 
har vi gjort vores egne erfaringer med 
at have virussen og krisen tæt inde på 
livet. 

En krise gør mange ting ved os – den 
åbner også vores blik. Den får os til 
at se ting, vi måske ikke før havde så 
skarpt et blik for – ting vi måske endda 
tog for givet. Krisen er på flere planer 
en øjenåbner. 

En af de norditalienske læger, som har 
arbejdet i døgndrift på sit hospital for 

at hjælpe og redde så mange som mu-
ligt samtidig med, at han også har stået 
magtesløs over for de mange, der ikke 
kunne reddes – han siger i en video-
dagbog fra hospitalet sådan her: ”Til 
jer derude, husk på, at intet er overladt 
til tilfældighederne her … I er alle lige 
betydningsfulde. Livet er altid betyd-
ningsfuldt!”

At livet er betydningsfuldt – det er må-
ske noget, som krisen hjælper med at 
give os et skarpere blik for. Vi bliver i 
bogstavelig forstand spændt ud mel-
lem liv og død og får blik for livets 
betydningsfuldhed. Men mindre kan 
også gøre det: Når vi ikke længere kan 
give hånd eller et kram, når vi ikke kan 
komme tæt på dem, vi elsker, når vi er 
forhindret i at indgå i alle de sammen-
hænge, der på forskellige måder under-
bygger og styrker båndene og samhø-
righeden mellem os – så får vi pludselig 
blik for, hvor meget betydningsfuldt 
vi får givet i vores almindelige liv med 
hinanden. 
 Og vi får blik for, at der i vores tilvæ-
relse findes nogle bærende strukturer, 
som giver os kraft til at leve vores liv. 
Krisen har åbnet vores blik for noget af 
alt det, vi som mennesker har brug for 
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til at kunne leve vores liv og ikke bare 
”være til”. 

Når noget af det bærende i vores liv 
forsvinder, så opstår behovet for at 
finde erstatninger for det – det har vi 
set mange eksempler på under krisen. 
Måske mest markant i behovet for (på 
afstand) at få synliggjort samhørighe-
den mellem os. Få synliggjort det, der 
binder os sammen. Det var italienerne, 
der startede med at lade deres sang 
runge gennem de tomme gader, så san-
gen blev det usynlige bånd, der bandt 
dem sammen og fyldte tomheden i ga-
den ud. Behovet for på afstand at synge 
sammen har bredt sig også til vores 
breddegrader. Og siden er det spirret 
frem med nye måder at være sammen 
på – på afstand. For vi har brug for alt 
det, der binder os sammen. Vi har brug 
for at tomheden fyldes ud. 

Det er ikke godt for mennesket at være 
alene – sådan lyder det som noget af 
det første i vores bibel. Krisen har på 
brutal måde givet os blik for det sam-
me. Men krisen er måske også med til 
at give os blik for alt det i vores tilværel-
se, som netop hjælper os med at være 
forbundne og fylde tomheden mellem 
os ud. 

Vores bibel er en lang fortælling om 
det samme – fortællingen om Gud, 
der skaber ud af intet og tager kampen 
mod tomheden op, så livet får plads og 
kan folde sig ud. 

Forhåbentlig kan vi også snart se frem 
til, at livet igen folder sig ud imellem os 
– her i Tranbjerg, i hele landet og i re-
sten af verden! 

Konfirmationerne i 2020 
er udskudt
 
Pga. situationen med Covid-19 har bi-
skopperne besluttet, at alle landets 
konfirmationer skal udskydes. Der vil 
derfor i år ikke være konfirmationer 
Bededag og Kristi himmelfartsdag, som 
vi er vant til i Tranbjerg. De nye konfir-
mationsdatoer for årets konfirmander 
ser således ud:

Lørdag den 22. august kl. 9.00 konfirme-
res 7.Z
Lørdag den 22. august kl. 11.00 konfir-
meres 7.Y
Søndag den 23. august kl. 10.00 konfir-
meres 7.X

Vi ser frem til nogle festlige dage sam-
men med konfirmanderne og deres fa-
milier. 

Andagter og  
musikalsk fyraften
Nyd at få en pause i hverdagens travl-
hed og larm og vær med til en halv time 
med musik, sang, meningsfulde ord og 
tid til ro og eftertanke i kirken!
 
Musikandagt:
14. maj kl. 10.00
11. juni kl. 10.00
 
Musikalsk fyraften:
28. maj kl. 17.00
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Minikonfirmand
Der var liv og glade dage i Sognegår-
den, da vi i begyndelsen af foråret hav-
de huset fuld af minikonfirmander. 
 Det er en sand glæde at få lov at un-
dervise og være sammen med så søde 
og spørgelystne børn. Desværre blev 
de snydt for sidste del af forløbet. 
 Derfor håber vi på at kunne invitere 
minikonfirmanderne til en hyggedag i 
Sognegården (eller måske udendørs?) 
lige så snart, det er muligt. Så kan I få 
lavet jeres kunstværker færdig, og vi 
kan få sagt ordentlig farvel og tak for 
denne gang. 

David Kessel, sognepræst  
og Gitte Ranfelt Laugesen, kirke- og 
kulturmedarbejder.
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Menighedsmøde /  
offentligt orienteringsmøde

tirsdag 9. juni kl. 19.00 i Sognegården
Som adviseret i det forrige kirkeblad afholder menighedsrådet et årligt, of-
fentligt møde, hvor rådet orienterer om arbejdet i den forgangne periode, 
om visioner, ønsker og ideer til det kommende menighedsråd samt om den 
ny valgprocedure, der trådte i kraft pr. 1. januar i år. Mødet var adviseret til 
tirsdag den 12. maj, men er nu pga. COVID-19 flyttet til tirsdag den 9. juni.
 
Det menighedsråd, der tiltræder ved næste kirkeårs begyndelse 1. søndag 
i advent, dvs. søndag den 29. november, vil få en funktionsperiode på 4 år. 

Dagsorden:

1. Velkomst ved menighedsrådets formand.

2. Valg af dirigent.

3.  Orientering om arbejdet i den forløbne funktionsperiode og orientering 
om det kommende menighedsråds opgaver.

4. Debat om visioner, ønsker og ideer til det kommende menighedsråd.

5. Redegørelse for det seneste års regnskab samt det kommende års budget.

6.  Orientering om datoer og regler for opstilling og valgforsamling samt 
 orientering om muligheden for at udløse afstemningsvalg.

7. Oplysning om antallet af kandidater, der skal vælges til MR.

8.  Afklaring af, hvem der eventuelt er interesseret i at opstille som kandida-
ter og stedfortrædere på valgforsamlingen i september.

Selv om der er en del lovbestemt orientering i ovennævnte dagsorden, vil 
menighedsrådet efter bedste evne maksimere tiden til at debattere dels om 
det forgangne arbejde, men især om det fremadrettede. Hvordan kan vi være 
den bedste udgave af en nutidig kirke, der imødekommer ønsker, håb og 
krav fra sognets beboere?

Vi glæder os til at se jer!

På menighedsrådets vegne
Birgitte Pedersen, formand

PS: Følg med på kirkens hjemmeside og/eller på kirkens Facebook-side, hvis 
der skulle komme nye restriktioner og anvisninger om COVID-19 inden den 
nævnte dato.
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Covid19 har givet mange udfordringer 
den seneste tid, blandt andet har vi 
som kirke måttet tænke ud af boksen 
og været nødt til at være kirke på en ny 
måde – uden kirkerum. 

I 2000 år har vi forsamlet os for at 
høre om det kristne budskab, og nu 
skal vi være sammen hver for sig. Det 
har fået os til at finde på alternativer til 
vores gængse arrangementer (hvilket 
kan være sundt nok – så bliver der ru-
sket lidt op i kirken), så vi har sendt live 
musikandagt fra kirken, lavet påske-
tur, hvor børnefamilier fik et nyt afsnit 

af påskens historie for hver post, de 
fandt, præstehilsener fra hjemmekon-
toret, og endelig har Toddlersalmesang 
været noget, man måtte lave hjemme i 
stuen – med Gitte på skærmen. 

Vi er meget opmærksomme på, at 
kirken stadig skal være tilgængelig og 
være lige så aktiv, som vi plejer, men at 
nye tiltag har været nødvendige. Vores 
håb er, at vi med de nye tiltag og måder 
at være kirke på, stadig er en synlig del 
af Tranbjerg, som en god nabo og et 
sted man kan komme til, og at vi er be-
vidste om, at man i alt dette stadig skal 
kunne kende sin kirke. 

Der har været en fantastisk opbak-
ning til vores nye ”sammen hver for 
sig”-aktiviteter. 

Se blot billederne af alle de glade 
børn fra påsketuren.

Kirken ud af kirkerummet
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Nicolai
Tjenesten

SC
T

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

70 120 110
•  Sct. Nicolai Tjenestens medarbejdere 

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

Folkekirken

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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Lige præcis mandag 16. marts, som var 
første dag, vore medarbejdere som of-
fentligt ansatte var sendt hjem pga. co-
rona, ankom vore nye møbler til salen.

Nye stole og borde har stået på både 
menighedsrådets og medarbejdernes 
ønskeliste i efterhånden nogle år. Om-
kring nytåret var sparegrisen så fyldt, 
og et lille hurtigtarbejdende udvalg 
blev nedsat til at undersøge markedet 
og finde de rigtige borde og stole.

Ret hurtigt faldt valget på møbler fra 
firmaet Randers + Radius. Stolen hed-
der DRY og har fået op til flere udmær-
kelser, både inden- og udenlandske. 
Møblerne lever helt og fuldt op til de 
ergonomiske og arbejdsmiljømæssige 
krav, vi stillede – og så er de smukke og 
behagelige at sidde på.

Firmaet var hurtige til at stille både 
bord og stole til rådighed samt gode 
farveprøver. Både menighedsrådet og 

Nye møbler i Sognegården

medarbejderne prøvesad møblerne 
over nogle uger og var meget tilfredse. 
Men så kom det svære, nemlig at vælge 
farve. Efter gode og konstruktive drøf-
telser blev vi enige om at vælge stolene 
i sort, hvor de i øvrigt også står smuk-
kest og nærmest skulpturelt, og borde-
ne i en lys grå marchende farve.

Vi har købt 100 stole, hvoraf de 50 er 
med armlæn. Disse kan hænges op på 
bordet, således det er nemmere at gøre 
gulvet rent. Derudover kan de stables, 
så de næsten intet fylder. Bordene har 
hjul og en vippemekanisme, der gør 
det nemt at sætte bordet på højkant.

Nu står de smukke, nye møbler så og 
venter på jer! Vi håber og tror på, at jer 
brugere vil være lige så fornøjede med 
valget, som vi selv er. Vi glæder os til at 
se dem fyldte med glade mennesker!

Birgitte Pedersen,  
formand for menighedsrådet
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Tranbjerg kirke:  
folkets og børnenes kirke

I den lille bydel Tranbjerg i det 
sydlige Aarhus med omkring 9500 
indbyggere, ligger en flot og gam-
mel hvidkalket kirke. Ude fra vejen 
ligner den måske hvilken som helst 
anden hvidkalket kirke i Danmark, 
men inden i summer den af liv og 
børnestemmer. Tranbjerg kirke er 
nemlig en kirke med plads til alle. 
Der er både babysalmesang, todd-
lersalmesang og Gud og spaghetti 
aften. Her er der stort fokus på 
børnene – aktiviteterne skal være 
sjove og spændende, og der skabes 
fællesskab gennem musik og leg.

Toddlersalmesang skal give tryghed
Kirke- og kulturmedarbejder i Tran-
bjerg kirke, Gitte Ranfelt Laugesen, 
har startet Toddlersalmesang for børn 
i alderen 1-5 år. Det er bygget op lige-
som søndagsgudstjenesterne, så der er 
en rød tråd til de voksnes aktiviteter i 
kirken. 
 ”Det er vigtigt, at vi gør det, vi er 
bedst til, nemlig at være kirken. Vi syn-
ger de samme salmer, som der bliver 
sunget om søndagen, men så danser vi 
til dem eller blæser sæbebobler i mens, 
sådan at det passer til et barn på 3-5 år, 
og det synes de er herligt, nogle gange 
prøver jeg at ændre i salmerne, og det 
er de ikke vilde med,” fortæller Gitte 
Laugesen.
 Kirkens ønske med de mange børne- 
og familieaktiviteter er at åbne dørene 
og give børnene en følelse af tryghed i 
kirken. De skal kunne mærke, at de al-
tid er velkomne, både i glade og triste 
stunder. Målet er ikke, at alle børnene 
skal døbes, konfirmeres og deltage ved 
søndagsgudstjenesterne. Toddlersal-
mesang er en meget efterspurgt aktivi-
tet i Tranbjerg kirke. Hver onsdag kom-
mer der omkring 18 børn fast.
 ”Det er uden tilmelding, og det ko-
ster ikke noget, det skal være på linje 
med gudstjenester, og det er jo uden 
tilmelding. Toddlersalmesang er ligeså 

Af Amalie Victoria Mogensen

I foråret havde vi besøg af 
en førsteårsstuderende fra 
 Journalisthøjskolen, som gerne 
ville lave et interview omkring 
børneaktiviteter i vores kirke.  
Det er der kommet denne fine 
artikel ud af.
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meget en del af kirken, som gudstje-
nesterne er, og det skal være åbent. 
Hver 4. gang spiser vi pizza, og så hyg-
ger vi os sammen bagefter,” forklarer 
Gitte Laugesen.  ”Hvis efterspørgslen 
ikke skulle være der en enkelt gang, så 
aflyser vi det bare. Det er jo for deres 
skyld, så det skal passe til deres behov, 
samtidig med, at vi står ved, hvad vi er, 
nemlig kirken,” fortsætter hun.

Tranbjerg kirke som folkets hus
I Tranbjerg kirke er fællesskabet sat i 
højsædet. 

”Vi vil gerne være folkets hus og et 
samlingssted, hvor dørene altid er åbne 
for alle,” siger Gitte Laugesen. Gud og 
spaghetti er også en eftertragtet aktivi-
tet. Her kan flere generationer mødes 
til en børnevenlig gudstjeneste og fæl-
lesspisning en torsdag om måneden.  

Selvom børnene er i fokus, når vi har 
babysalmesang og toddlersalmesang, 
så får forældrene også meget ud af det. 

”Jeg ser, at forældrene får venskaber 
med de andre forældre, de begynder 
at være støtter for hinanden, og der 
tænker jeg, at vi har skabt rammerne 
for noget fint, og jeg bliver glad, når 
jeg oplever, at forældrene fortæller om 
noget svært og støtter hinanden, eller 
når de griner og har det godt,” slutter 
hun af. 

Kirken har i fremtiden planer om at 
tilbyde endnu flere aktiviteter for lokal-
samfundet i Tranbjerg. Heriblandt flere 
fællessangsaktiviteter. Kirken prøver at 
være synlige, hvor de kan. De planlæg-
ger at deltage i børnenes loppemarked 
i Tranbjerg, hvor de sætter en kæmpe 
kirkehoppeborg op, til sjov for byens 
børn. 

Toddlersalmesang. Foto: Tranbjerg Kirkes facebook-side.
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SUPERBRUGSEN TRANBJERG • CENTER SYD • TLF. 8733 6500
ÅBENT 7.00 TIL 21.00 HVER DAG

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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