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Tranbjerg sådan lidt fra oven
På en fl ot forårsdag viste Tranbjerg sig fra sin allerfl otteste side, da byen blev fotograferet af 
Thomas Honoré, som var ude og lufte sin drone.
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- og passer på hinanden, og så har Tranbjerg Tidende 2 

jubilæer i år.

Covid-19 spøger stadig, men heldigvis, ser det ud til at 

det værste er overstået, og vi begynder så småt at vende 

tilbage til noget, der ligner normale tilstande. Eller næ-

sten normale tilstande for jeg tror ikke, verden vil kom-

me til at se helt ud som før Covid-19. En pandemi af 

denne type viser, at vi som menneskehed absolut ikke er 

urørlige, og efter at vi gennem årene har set flere pande-

mier, tror jeg, at vi i fremtiden vil komme til at opleve 

det, der er værre end Covid-19. Så vi vil se større fokus 

på hygiejne og flere restriktioner, når vi interagerer med 

hinanden fysisk. Måske også andre måder at bo på, hvor 

vi ikke bor så tæt, at smitte har så lette forhold at sprede 

sig på. 

Tranbjerg Tidende har klaret skærene, om end vi i dette 

nummer ser en effekt af det ”lukkede” samfund – vi har 

fået færre indlæg, for når verden lukker, er der ikke så 

meget at skrive om.

Men vi har selv lidt at fortælle. Vi har nemlig 2 begiven-

heder at fejre. Dels fylder bladet 35 år, og dels fylder bør-

nenes kræmmermarked 30 år. Vores mangeårige medlem 

af redaktionen og tidligere redaktør, Ivan Pedersen har 

skrevet en lille historie om Tranbjerg Tidende gennem 35 

år, og den kan du glæde dig til at læse inde i bladet.
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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 9. juli,  
udgivelsesdatoen er den 5. august. 
Tryk: LaserTryk
Oplag: 4.600

Ansvarshavende • Henning Sørensen

Vi spritter af
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Tranbjerg Hovedgade 58 ∙ 8310 Tranbjerg ∙ 831@edc.dk  

86 72 00 88

AROS ∙ Tranbjerg
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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
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o r i e n t e r i n g

KRÆMMER
MARKED
KRÆMMER
MARKED
DEN 22. AUGUST

Husk at bestille din  
voksenstand senest en uge før 

tranbjergtidende.dk

Kræmmer-A1skilt-turkis_Stand.indd   1 27/05/2020   06.55
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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

Biblioteket er tilbage  
– men ikke som det plejer 

Tranbjerg Bibliotek genåbnede den 18. maj, 

til stor glæde for bibliotekets brugere og med-

arbejdere! Dog er biblioteket langt fra som 

vi kender det, og der går noget tid, før der er 

det samme liv og de samme tilbud, som fyldte 

rummet før Corona-nedlukningen. 

I lukkeperioden har Aarhus Bibliotekerne 

blandt andet arbejdet på at lave digitale tilbud 

til brugerne, og mange af disse online-tilbud 

og digitale arrangementer tilbydes stadig, så 

hold øje på aakb.dk under ’Det digitale biblio-

tek’ og på:  

https://www.aakb.dk/bibliotek/tranbjerg. 

Digitale tilbud 

På aakb.dk er der fortsat mulighed for at være 

i dialog med bibliotekerne, mødes i online-

fællesskaber og få hjælp og vejledning. Selvom 

vi har fysisk åbent, kan det være en fordel at 

benytte sig af de digitale tilbud, hvis du har 

brug for god tid til vejledning, længere samta-

ler med personalet eller er nysgerrig på ander-

ledes arrangementer og bibliotekstilbud. 

’Kontakt bibliotekaren!’ er en særlig mulighed 

for at få vejledning til at finde litteratur eller 

andre materialer, som du har behov for, i en 

tid hvor vi fortsat skal minimere den fysiske 

kontakt. Du kan også benytte dig af ’Kontakt 

børnebibliotekaren!’, hvis du mere specifikt er 

interesseret i materialer til børn og unge. Der 

bliver desuden løbende arrangeret bogcaféer, 

hvor bibliotekarerne giver inspiration til nyt 

læsestof til sommeren, og du kan deltage i on-

line læsekredse og studiecaféer.  

På Tranbjerg Bibliotek er vi også klar til at 

guide dig, hvis du gerne vil deltage i et online-

arrangement, men ikke er vant til at bruge 

digitale platforme som Microsoft Teams, og 

gerne vil have hjælp til teknikken. Skriv til 

tranbjergbibliotek@aarhus.dk. 

Har du en idé til et  
online-fællesskab? 

Måske er du allerede en del af et litterært fæl-

lesskab, en babycafé, en strikkeklub eller an-

det, som du savner. Selvom de fleste helst vil 

mødes fysisk, kan det være, at din gruppe for 

en periode har lyst til at rykke fællesskabet 

online. Det kan også være, at du ser en ny mu-

lighed for at være med i en klub eller et enkelt 

arrangement, fordi online-universet kan være 

mindre tidskrævende end at mødes fysisk. 

Har du lyst til at flytte din gruppe online i en 

periode, så du hjemmefra, med sutskoene på 

og en kop kaffe ved hånden, kan holde strik-

keklubben eller en anden aktivitet ved lige og 

tale sammen online, så kontakt Tranbjerg Bib-

liotek. Vi hjælper med mulighederne for at 

flytte fællesskabet online, og vi lytter til din idé 

til et digitalt arrangement. Husk, at kun fanta-

sien sætter grænser for, hvad man kan mødes 

om – det kan være alt fra banko til en bogklub 

for unge.

På Tranbjerg Bibliotek glæder vi os til fortsat 

at se jer i biblioteksrummet – både det fysiske 

og det digitale!
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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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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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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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Aarhus Jazzorkester gav liv i skolegår-
den på Tranbjergskolens afdeling på 
Kirketorvet.

Af Anne Christine Kusk, Tranbjergskolen

n lidt grå og kedelig mandag i maj 

blev fyldt med swingende rytmer 

og glade stemmer, da Aarhus Jazzorkester 

var på besøg på Tranbjergskolen. Sammen 

med 3. og 4. årgang gav de koncert i sko-

legården på afdeling Kirketorvet. Skolens 

musiklærer Ulla Tonni Mogensen fortæl-

ler om arrangementet: 

 - Vi har gennem mange år efterhån-

den haft et samarbejde med Aarhus Jazz-

orkester - også dengang de hed Klüvers 

Bigband! Hos os er de kommet hvert 3. 

år, hvor vi har lavet en stor aftenkoncert 

i Grønløkke Hallen for forældrene. Den 

skulle i år have været afholdt tirsdag d. 

31.marts - som jo desværre ramte lige 

Jazzkoncert med 3. og 4. klasserne
midt i Corona lockdown.  Arrangemen-

tet i dag var en festlig øver med dele af 

orkesteret, som plaster på Coronasåret og 

den aflyste koncert - imens vi prøver at 

se fremad til d. 22. oktober, hvor vi kryd-

ser arme og ben for, at vi kan være med i 

en stor fælleskoncert med 4 andre skoler i 

Ceres Park- og Arena. Corona kan stadig 

nå at spænde ben for dette også på grund 

af antallet af forsamlede på ét sted, af-

stand mm - så vi kan ikke love noget 100 

%... Vi håber dog at kunne slutte dette 

projekt og mange timers øvning ordent-

ligt af med en kæmpe koncert!”

Det var et meget veloplagt jazzorke-

ster, der mødte op i skolegården, for som 

frontmand og dirigent Nikolai Bøgelund 

fortalte børnene, så var det første gang 

i hele Coronatiden, de var ude at spille 

igen. ”Og I er virkelig gode, så vi er me-

gaglade for at være her.” Det kunne man 

tydeligt både se og høre. 

E
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j a z z  i  g å r d e n
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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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      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
PÅ 11 DAGE
Trankær Vænge 93, 8310 Tranbjerg

TT04-2020.indb   13 29/05/2020   06.54



14 |

Redaktionsmedlem Ivan Pedersen vil 
over de næste numre tage os med til-
bage til, da Tranbjerg Tidende startede. 

Af Ivan Pedersen

en 6. august 1985 stiftede borgerne 

i Tranbjerg for første gang kendskab 

til vort lille lokalblad, Tranbjerg Tidende.

En fl ok driftige personer i et tæt sam-

arbejde med kirken syntes, at tiden var 

inde til, at den hastigt voksende stati-

onsby, Tranbjerg, skulle have et lokalblad, 

hvor borgerne kunne orientere sig om det 

aktive foreningsliv og blive dus med de 

mange kirkelige aktiviteter.

Det blev fra starten besluttet, at bladet 

skulle være gratis for alle beboere i Tran-

bjerg. Bladet var fra starten stærkt inspi-

reret af blandt andet lokalbladene i Mår-

slet og Solbjerg.

Inspiration fra Matador
Bladet var planlagt til to numre det første 

år, nr. 1 i august og nr. 2 sidst i november. 

Navnet på bladet blev diskuteret. Der var 

naturligvis fl ere navneforslag, men med 

tankerne på datidens store tv-serie, Mata-

dor, faldt navnet egentlig ligefor – Tran-

bjerg Tidende med tryk på Tidende!

Tvivlen om navnets holdbarhed var 

åbenbart til stede, så man ville ikke ude-

lukke, at der senere kunne fi ndes et bedre 

og mere dækkende navn. Det har man 

heldigvis ikke kunnet endnu og godt det 

samme. Det lidt gammeldags udtryk, Ti-

dende, står smukt i kontrast til det blad, 

D

Tranbjerg Tidende gennem 35 år 
- begyndelsen

du sidder med i hænderne i dag - et fl er-

farvet blad på glittet papir. Det er tydeligt 

for enhver, at den løbende grafi ske udvik-

ling har vundet over duplikatoren og den 

sorte bogtrykkunst – og over saks og lim.

Godt i gang – beslutningen taget, nav-

net fundet, materialet til det første blad lå 

klart. Som til enhver anden avis/tidende 

skulle der jo også være en ”Leder”, hvor 

man ville orientere om bladet og formå-

let med det. Og der var nok at skrive om. 

I dag som dengang tager lederen aktuelle 

emner op.

Et godt tilbud
I den første redaktion var man ikke i tvivl 

om, at bladet havde sin berettigelse. Her 

var helt klart noget - et tilbud, som bor-

 1985     2020
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gerne i Tranbjerg ikke kunne sige nej til. 

Godt gættet - overskriften på bladets før-

ste leder blev ”Go’ daw”, godt inspireret af 

en nu afdød jysk købmand.

Tranbjerg Tidendes første redaktion bestod 
af følgende:
Bente B. Christensen, ansvarshavende

Marie Andreasson, kirkesiderne 

(dog kun 1. blad) 

– derefter Kirsten Niekerk

Karen Andersen, sekretær

Bente Andersen, kasserer

Redaktionen var meget bevidst om, 

hvad bladet kunne og skulle bruges til. 

Det lokale klub- og foreningsliv skulle 

aktiveres på en måde, så det blev naturligt 

for dem at sende stof til bladet. De skulle 

også vide, at intet her i verden er gratis. 

Derfor skulle de med deres orienterende 

materiale og annoncering også være med 

til at understøtte økonomien.

Redaktionen havde brugt mange timer 

på at fi nde en model for, hvordan øko-

nomien for blad nr. 1 og 2 skulle skrues 

sammen. Fra starten var det lagt fast, 

at der her ikke var tale om et blad, som 

skulle give overskud, men være et hvile-i-

sig-selv-projekt. Selv med denne fornuf-

tige tilgang til det nye blad var der mange 

ubekendte. Antal sider bestemmer jo pri-

sen på trykningen.

Der var kun ét at gøre, nemlig aktiv 

annoncetegning og en fornuftig prisfast-

sættelse på indlæg fra foreningslivet og 

kirken. Disse præmisser har i øvrigt været 

gældende for bladet i 35 år.

Det gik så godt, at bladet udkom seks 

gange i 1986. I 1987 planlagde man syv 

årlige numre.

God start
Som nævnt fi k bladet en rigtig god start 

og kom hurtigt ind i en udvikling, hvor 

der blev sat skik på de mange ubekendte. 

Bladet blev taget rigtig godt imod. Der 

var stor opbakning fra de forretningsdri-

vende, og foreningslivet leverede en fl ot 

mængde læsbart stof.

Bladet kørte med et beskedent år-

ligt overskud, - ganske tilfredsstillende 

for et blad, som fra starten kun var et 

hvile-i-sig-selv-projekt.

I 1992 kan vi i et referat læse om et 

regulært, pænt overskud på 7.661 kroner. 

Det kan også læses, at halvdelen af dette 

beløb blev indsat på det, der dengang blev 

kaldt en ”Legatkonto”, som var tænkt til, 

at trængende foreninger og klubber kun-

ne få et tilskud, hvis de sendte en ansøg-

ning. Den anden halvdel blev delt mellem 

b l a d e t s  h i s t o r i e
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Menighedsrådet, som fra starten havde 

været en del af bladet, og AIA, som var 

kommet med som en del af bladet i 1991.

Prispolitik, annoncer og indlæg
I året 1989, hvor vi første gang så en regi-

streret prispolitik, støder vi også for første 

gang på en kritik af denne. Fra Fællesrå-

det, klub- og foreningslivet lød det sam-

stemmende, at det var for dyrt at bruge 

bladet som orienterings- og referatblad, 

når de som foreninger skulle betale det 

samme for deres meddelelser, som annon-

cører skulle betale for deres annoncer.

Bladets redaktion var rimelig sikker på, 

at det ville få konsekvenser, hvis man ikke 

for dem fandt et lavere prisleje - og bladet 

kunne jo heller ikke undvære forenings-

livets informationer, fordi de jo netop er 

hjørnestenen i bladets berettigelse.

Et bump
Tvunget af omstændighederne reduce-

rede redaktionen prisen på indsendt stof, 

men økonomisk var det lidt af et bump at 

overvinde. Den tabte indtægt skulle hen-

tes hjem, da trykudgifterne og omdelings-

prisen lå fast og ikke kunne ændres. Så 

der var kun én mulighed. Der skulle teg-

nes fl ere annoncer!

At tegne fl ere annoncer kunne nok la-

de sig gøre, men én annonceside fra eller 

til redder ikke økonomien. Da TT tryk-

kes i A5 format (foldet A4), skal man altid 

udvide med fi re sider ad gangen, så det 

trykteknisk hænger sammen.

Det svæver lidt i det uvisse, hvilke pri-

ser vedrørende annoncer for indlæg, der 

var gældende i de første numre af bladet. 

Ved at læse lidt i gamle papirer og referat-

lignende notater er det skribentens opfat-

telse, at mange priser blev aftalt rimeligt 

fl eksibelt parterne imellem. Sikkert ud 

fra devisen, at det var vigtigt at få penge 

i kassen til at betale for produktionen og 

for at få stof til et læsbart blad.

Første gang, det kan læses, at der er 

fastlagt priser for annoncer og tilsendt re-

daktionelt stof, er i 1989, altså fi re år efter 

start.

Her registreres priserne enslydende for 

annoncer og stof til at være:

1/1 side kr.  1.200,-

1/2 side - 650,-

1/4 side - 275,-

1/8 side  - 140,-

Den gang trykt i sort/hvid, excl. moms.

Til sammenligning med de nuværende 

annoncepriser, her ca. 30 år efter, må det 
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b l a d e t s  h i s t o r i e

siges, at vore annoncepriser er holdt i ro 

og ikke er steget nævneværdigt:

1/1 side kr.  1.320,-

1/2 side - 745,-

1/4 side - 445,-

1/8 side - 250,-

Men i dag er de trykt i farver og inkl. 

moms!

Tryk
Redaktionens egen indsats med at opsætte 

sider og renskrive indsendt stof betød, at 

bladet i sin grafiske form blev flottere og 

mere læseværdigt. Og det blev rent faktisk 

også et blad med færre sider i en periode, 

hvilket igen betød en trykbesparelse lig 

med en forbedret økonomi.

Omkostningerne ved trykning lå no-

genlunde stabilt fra årene 1985 til 1994. 

Lidt besparelse blev dog hentet ved at 

flytte tryksted. I en kort periode flyttede 

vi trykningen til Varde, men gevinsten 

blev dog hurtigt spist op af transport og 

administration af de færdige sider, når 

der var ændringer umiddelbart op til 

trykstart.

Der er mange trykkerier, der har haft 

glæde af at trykke Tranbjerg Tidende. 

Følgende trykkerier er gennem de 35 år 

anvendt:

• T.J. Tryk, Holme

• Acta Tryk, Hasselager

•  Husets Trykkeri, Sønder Alle, 

Aarhus

• P.E. Offset, Varde

• Tranbjerg Tryk, Kirkevænget

•  Trykkestedet, Klosterport, 

Aarhus

I de seneste år er Tidende blevet trykt hos 

Laser Tryk i Skejby.

Fra Varde og hjem
Omkring valg af trykkeri er der en lille 

krølle, som skal med her i historien om 

de 35 år. Som det ses ovenfor, blev TT i 

en periode trykt ved P.E. Offset i Varde. 

Dette faldt ejeren af Tranbjerg Tryk, Niels 

Peter Christoffersen, så meget for brystet, 

at han i 1994 skrev til Tidendes redaktion. 

Det var et høfligt brev, hvori han spurgte, 

om det da kunne være rigtigt, at et lokal-

blad for Tranbjerg skulle trykkes i Varde? 

Især nær der cirka 200 meter fra redaktø-

rens private bopæl lå et lille trykkeri!

Daværende redaktør, Erik Bergholdt, 

tog sagen op og spurgte, om Tranbjerg 

Tryk da kunne trykke til samme pris som 

trykkeriet i Varde. Svaret lød: JA! Godt for 

det og godt for Tranbjerg Tidende.

At have et trykkeri næsten i egen bag-

have havde uendelig stor betydning for 

redaktionen. Den hurtige og faste kon-

takt mellem trykkeri og redaktion betød, 

at meget af det, vi før havde betalt en høj 

timeløn for, nu blev lavet per kulance, det 

vil sige uden betaling. Og det mærkedes 

hurtigt på økonomien.

Læs næste afsnit om Tranbjerg Tiden-

des tilbliven i næste nummer.

Ivan Pedersen har været med til at skrive 
Tranbjerg Tidende siden 1994, men har valgt 
at stoppe som redaktionsmedlem, ved ud-
gangen af 2020.
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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

TT04-2020.indb   18 29/05/2020   06.54



| 19

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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- 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

TT04-2020.indb   20 29/05/2020   06.54



FRIVILLIGPRIS
T R A N B J E R Ǵ 20

4 SIDER LIGE TIL AT TAGE UD 
OG INDSTILLE DIN KANDIDAT!
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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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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.FFFFRRRRISSSSOOORRVVEEEEEESSSSSSSTTTTTTT..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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ADVOKAT TOLSTRUP
8629 5400

www.advokatkirstentolstrup.dk

REVISIONSFIRMAET 

JOHN SCHANTZ 
REGISTRERET REVISIONSAKTIESELSKAB 
 

                        Vi skaber værdi 

 

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

mail@andersenhansengulv.dk
www.andersenhansengulv.dk

Børup Tværvej 14, 8310 Tranbjerg

22480135 / 27382738

”Har Dit Gulv brug for hjælp?”

    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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k u n s t g r æ s

E

Der er gode nyheder i form af penge 
fra Kina, og du har stadig masser af 
mulighed for at støtte den kommen-
de kunstgræsbane.

ndelig er der godt nyt fra Kina i 

form af de penge, som AIA Tran-

bjerg skal have for Lasse Vibes klubskifte. 

AIA Tranbjerg har nu for nylig fået Lasse 

Vibe pengene – cirka et halvt år forsinket. 

Kina har jo retfærdigvis også haft Corona 

at tænke på. Men et plaster på ventetiden 

er dog, at det er løbet renter på, så at AIA 

Tranbjerg i alt fi k 376.000 kroner. Det 

hjælper betydeligt på den samlede ind-

samling til kunstgræsbanen. Så nu er der i 

alt 829.370 kroner i kassen. 

Så AIA Tranbjerg har sendt byggetilla-

delses-ansøgningen til Aarhus Kommune, 

og regner med en ret hurtig behandling.

Fiktive billetter
To seniorspillere tog det gode initiativ til 

at sælge fi ktive billetter på Facebook, nu 

hvor borgerne i Tranbjerg ikke fysisk kan 

opleve fodbold på Grønløkke Stadion. I 

løbet af få dage blev der solgt “billetter” 

for 8.500 kroner. Det var et rigtig godt 

initiativ, som fi k fl ot opbakning fra byen.

Der er for kort tid siden blevet hus-

standsomdelt en fl yer, der forklarer, hvor-

for kunstgræsbanen er så vigtig for klub-

ben og lokalområdets udvikling, samt vej-

ledning i hvordan man støtter projektet. 

AIA Tranbjerg håber på stor opbakning 

fra alle Tranbjerg-borgere. 

Hvis du vil vide mere om projektet og 

se, hvordan du kan støtte, kan du læse 

mere på aiatranbjerg-fodbold.dk/doner. 

Status på kunstgræsbanen

Her kan du nemt – og med skattefradrag 

– give et bidrag som privat person eller 

fi rma.

Det planlagte borgermøde, der blev af-

lyst på grund af Corona-krisen, har end-

nu ikke fået fastsat en ny dato. 

00

200

400

600

800

1000

Der er nu samlet 
829.370 kroner ind til 
kunstgræsbanen.
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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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3 2 0 . 0 0 0  k r.

Du skal skynde dig, hvis du vil være 
med til at fordele de 320.000 kr. til 
projekter i Tranbjerg. Du kan stemme 
frem til den 17. juni på www.sam-
menomaarhus.dk. Det kræver blot log 
ind med NemID.

Af Frederik Ingvardtsen, udviklingskonsu-

lent, Aarhus Kommune

orgere i Tranbjerg har i en længe-

re periode kunne uploade forslag 

til Sammen om Aarhus hjemmeside på 

www.sammenomaarhus.dk, og afstemnin-

gen er i fuld gang. Sidste frist er den 17. 

juni. Borgere kan stemme ved selv at væl-

ge projekter for op imod 320.000 kr. Man 

kan på den måde stemme på mange pro-

B

jekter og prioritere de forslag, man mener 

er bedst for Tranbjerg.

Den 19. juni kan du på siden se, hvor-

dan resten af borgerne i Tranbjerg har 

stemt, og hvordan pengene er blevet for-

delt. Kort herefter udbetales pengene, og 

borgerne går i gang med at gøre projek-

terne til virkelighed.

I midten af maj, hvor denne artikel er 

blevet skrevet, er der blevet uploadet 14 

forslag. Forslagene handler om børn og 

unge, tryghed og fællesskab, motion og 

bevægelse, samlingssteder og legepladser. 

Nogle af forslagene er måske ikke gået vi-

dere til afstemningen, men de er alle sam-

men udtryk for en stor energi og vilje til 

at forbedre Tranbjerg og skabe bedre faci-

liteter og aktiviteter.

Sidste frist for at stemme

Din stemme gør en forskel - stem på projekter i Tranbjerg

17. juni
sidste frist

17. juni
sidste frist
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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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småt men go d t

Jubilæum er udsat
AIA-Tranbjerg har udsat 50-års jubilæet for indfø-
relsen af pige- og damefodbold.
Den 23. maj var planlagt som dagen, da det skul-
le markeres, at pige- og damefodbolden startede 
på Aahavevej i 1970.
Jubilæumsfestlighederne kan på grund af coro-
nakrisen ikke med sikkerhed holdes den dag, så 
arrangementet udsættes. 
Måske kan det gennemføres efter sommerferien, 
men det er alt sammen meget usikkert.
Tidligere medlemmer og interesserede er fortsat 
velkommen til meddele deres interesse for even-
tuelt at deltage i arrangementet.
Det kan ske ved, at de sender en mail til Brian 
Pedersen på mail: brian_pedersen.bp@jubii.dk 
(husk underscore).
De vil så blive orienteret om det videre forløb 
sammen med medlemmerne, og der vil naturlig-
vis også blive orienteringer via foreningens hjem-
meside.  Hans Vedholm

AA
I A

 -  T R A N B J ER
G

••
ID

R
Æ

TSFORENIN
G

E
N

••

Husk det nu  
- Børnenes Nye Kræmmermarked 
er i år den 22. august

Det er den dag, du og dine børn kan sælge det 
brugte legetøj eller de voksne kan opstille en 
voksenbod og sælge brugte ting fra hjemmet. 
Der er også mulighed for at byens foreninger kan 
opstille en bod og gøre lidt reklame for deres 
virke. De sidste 2 ting kræver tilmelding via Tran-
bjerg Tidendes hjemmeside, da der er begrænset 
antal voksen- og foreningsboder.
Udover boderne med salg, vil der være forskellig 
underholdning. Vi ved at kirken opstiller en hop-
pekirke, som nok skal vække begejstring blandt 
de yngste.
Du kan læse mere om arrangementet på vores 
hjemmeside og i næste nummer af Tranbjerg 
Tidende
Arrangementet gennemføres selvfølgelig kun 
hvis myndighedskravene i forbindelse med Co-
vid-19 tillader det.

Skynd dig at indstille din kandidat til prisen på 5000 kroner
Fristen, for at du kan indstille en frivillig til årets frivilligpris, nærmer sig. Det er nemlig søndag 
den 21. juni.
Brug skemaet på midtersiderne i dette blad til at indstille den kandidat, du synes, gør et stort 
stykke frivilligt arbejde for Tranbjerg og byens borgere. 
Du kan også indstille en kandidat via vores hjemmeside tranbjergtidende.dk. Reglerne for at 
indstille en kandidat finder du på skemaets bagside og på hjemmesiden. 
Når vi forhåbentlig har fået mange kandidater ind, finder et udvalg med repræsentanter fra Fæl-
lesrådet, menighedsrådet, lokalcenteret, AIA-Tranbjerg og Tranbjerg Tidende de tre kandidater, 
der går videre til afstemningen i blad nummer 5, som udkommer den 5. august 2020. 

FRIVILLIGPRIS
T R A N B J E R Ǵ 20

Søndag den 21. juni, 
er sidste frist for indstilling af frivillig-kandidat
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Af Lars Kjærsgaard Johansen 

– Tranbjerg Lokalhistoriske Samling

an støder nogle gange på formule-

ringen, at ”om hundrede år er alting 

glemt”. Det er for det meste rigtigt, når 

man ser bort fra markante nationale be-

givenheder eller landskendte personer. De 

fl este menneskers liv går for det meste i 

glemmebogen, også selv om det har været 

begivenhedsrigt eller dramatisk. Men der 

fi ndes undtagelser, og en sådan er Ma-

ren Rasmussen fra Børup, der blev født i 

1863. Hun levede et almindeligt liv frem 

til sin tragiske død i 1888, da hun begik 

selvmord på grund af ulykkelig kærlighed.

Maren Rasmussen
Maren Rasmussen blev født den 17. okto-

ber 1863 på Børup Vestergård i Tranbjerg 

sogn. Hun var datter af gårdejer Peder 

Rasmussen og Maren Sørensdatter, der 

stammede fra Jegstrup. I 1865 blev lille-

broderen Rasmus født, men året efter dø-

de moderen få dage efter en fødsel, hvor 

også barnet døde. På det tidspunkt var 

Maren Rasmussen kun 2½ år.

I 1869 giftede faderen sig igen med 

Ane Mette Jensen fra Broholtgården i 

Bjødstrup. Der kom ingen børn i det nye 

ægteskab, men Ane Mette var husmode-

ren på gården under Marens og Rasmus´ 

opvækst. I september 1877 blev Maren 

konfi rmeret i Tranbjerg Kirke, og den-

gang blev konfi rmandernes karakterer for 

kundskaber og opførsel indført i kirkebo-

gen. Maren fi k mg+ i både kundskaber og 

opførsel, hvilket var højt i forhold til de 

andre konfi rmander. 

En tragedie anno 1888

M

11 år senere blev Marens navn endnu 

en gang indført i kirkebogen, men denne 

gang i forbindelse med hendes død den 

19. december 1888, 25 år gammel. Begra-

velsen fandt sted fra Tranbjerg Kirke tre 

dage senere.

Politiforhøret
Samme dag som Maren døde, blev der 

foretaget et politiforhør på gården. Ud 

over forældrene var også en nabo, Jens P. 

Jensen, og førstelærer Jens Andersen til 

stede. Ifølge et sammendrag af forhøret, 

som lokalhistorikeren Anna Rasmussen 

skrev i 1985, gik faderen om morgenen 

ind på Marens værelse, fordi hun ikke 

havde vist sig. Da hun ikke var der, be-

gyndte han at lede efter hende, og efter 

kort tid fandt han en træsko, der fl ød i 

mergelgraven tæt på gården.

Derfor fi k han Jens P. Jensen til at hjæl-

pe sig, og ved hjælp af hager gennemsøgte 

de mergelgraven, der var fi re-fem alen 

dyb (2½-3 m). Efter en halv time fandt de 

Marens lig, der blev bragt hjem til gården.

Jens P. Jensen havde kendt Maren i fl e-

re år og sagde, at ”hun var af almindelig 

godt humør”. Jens Andersen, der havde 

haft Maren som elev, karakteriserede hen-

de som en stille og rolig pige, der ikke var 

tungsindig. Ingen af dem kunne forestille 

sig en grund til selvmordet.

Faderen mente, at motivet muligvis var 

kærestesorg. Han havde fundet en pakke 

breve til Maren fra en karl, der nogle år 

tidligere havde tjent på gården. ”Af breve-

ne fremgik, at hun havde stået i et kære-

steforhold til karlen, hvad hun aldrig har 

omtalt. Sidste pinse rejste karlen til Ame-
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rika.” Faderen vidste ikke, om Maren se-

nere modtog breve fra kæresten. Moderen 

tilsluttede sig forklaringen, men mente, 

det var vigtigt at tilføje, at Maren ikke var 

gravid, da hun begik selvmord.

Senere kom det frem, at forældrene 

ikke havde fortalt den fulde sandhed om 

Marens forhold til den tidligere tjeneste-

karl. De kendte til forholdet og var imod 

det, idet de ønskede Maren gift med en 

anden mand. Og de opsnappede nogle af 

brevene og forhindrede dermed Maren i 

at læse dem.

Skillingsvisen
En væsentlig grund til Marens ulykkelige 

skæbne er blevet husket i så mange år er, 

at der blev udgivet en skillingsvise, der 

skildrer tragediens forløb. Visen har tit-

len ”Paa Gaarden nær ved Skanderborg”, 

og den blev udgivet af Forlagsboghan-

delen i København, der var ejet af Julius 

Strandberg. Desværre er der ikke angi-

vet et trykkeår, så der er flere som har sat 

spørgsmålstegn ved, om visen egentlig 

handler om Maren Rasmussens ulykke-

lige kærlighedshistorie, for i slutningen af 

1800-tallet var der flere unge kvinder, der 

oplevede det samme som Maren og traf 

det samme valg. Også titlens angivelse af 

Skanderborg har uddybet tvivlen. Imid-

lertid er der lokale kilder, der beskriver, 

at visen er skrevet på baggrund af Ma-

rens ulykkelige skæbne, og både familien 

og lokalsamfundet gik ud fra, at det var 

tilfældet.

Skillingsviser var meget populære i 

1800-tallet, og Julius Strandberg blev me-

get velhavende på at skrive og trykke viser 

på baggrund af dramatiske begivenheder, 

fx brande, mord og ulykker. Også viser 

med lykkelige eller ulykkelige kærligheds-

historier solgte godt. Der kunne ske et 

mord om formiddagen, og om eftermid-

dagen blev der solgt skillingsviser om det. 

Dermed blev befolkningen både informe-

ret og underholdt, og man har sammen-

lignet skillingsviserne med vor tids ku-

lørte presse.

Paa Gaarden nær ved Skanderborg
Visen er skrevet på melodien ”To drosler 

sad på bøgekvist” og er på 18 vers. Første 

og sidste vers er ens og beretter om den 

ulykkelige historie: ”Paa Gaarden nær ved 

Skanderborg/I Bondebyen er der Sorg/

Den unge, smukke Datter ser/Man ikke 

der på Gaarden mer.” Derefter berettes 

om den ulykkelige kærlighedshistorie, og 

det fortælles, at datteren havde fået en 

ven, som faren ikke kunne lide. Derfor 

rejste han til Amerika, og de to unge be-

gyndte at sende breve til hinanden, indtil 

faderen en dag fik fat i et brev, ”og Vre-

den mørknede hans Blik.” Han brændte 

brevet, mens datteren stiltiende så på, og 

”mens Tåren skjult på Kinden randt”. 

Da julen kom, deltog datteren stille 

og imødekommende i julens traditio-

Forsiden af skillingsvi-
sen Paa Gaarden nær ved 

Skanderborg. Visen var 
på fire sider, og træsnit-
tet viser en familie sam-

let ved et (jule)måltid.

TT04-2020.indb   33 29/05/2020   06.54



34 |

ner og festligheder, og ingen mærkede 

”at Tanken var på Sorgens Vej”. Men den 

følgende morgen kom hun ikke ud af sit 

kammer, men havde skrevet på en seddel, 

at man skulle lede ”i Mergelgraven tæt 

herved”. I det følgende vers står der: ”Saa 

søgte de og fandt den Mø/Saa ung af sorg 

hun måtte dø/Hun kunde ikke faa sin 

ven/Derfor gik hun i døden hen”.

Den ulykkelige historie i visen passer 

tilsyneladende til Maren Rasmussens hi-

storie med én undtagelse: Maren druk-

nede sig i mergelgraven den 19. december, 

men i visen skete det først efter julen.

Fotografiet
Tranbjerg Lokalhistoriske Samling har et 

portrætbillede af Maren Rasmussen, som 

er taget i 1887 eller 1888. På billedet sid-

der Maren lidt skråt i forhold til foto-

grafen og ser noget udtryksløst frem for 

sig. Hænderne hviler på et bredt armlæn, 

og hun er iført en lang mørk kjole med 

kniplinger ved halsen og ærmerne. 

Måske er hun blevet fotograferet i an-

ledning af sin 25 års fødselsdag to måne-

der før sin død. Under billedet står der, at 

fotografen er Ancher Ring, Aarhus, og på 

bagsiden er der trykt, at han havde et fo-

tografisk etablissement i Vestergade 3. An-

cher Ring overtog sit atelier begyndelsen 

af februar 1887, så fotografiet må være 

taget i 1887 eller 1888. 

Der knytter sig også en personlig histo-

rie til fotografiet. Det har tilhørt slægts-

forskeren Asta Rasmussen fra Viby, hvis 

mormor, Cecilie Andersen, boede på går-

den Ovesminde i Gunnestrup. Hun var 

veninde med Maren Rasmussen, og derfor 

fik hun billedet af hende. Asta Rasmus-

sen afleverede fotografiet til arkivet i 1985 

med oplysning om, at pigen hed Maren, 

og at der var skrevet en skillingsvise om 

hende.

Familien efter 1888
Man har tidligere ment, at Maren Ras-

mussens familie senere flyttede til Ham-

mel-egnen, men det er ikke helt korrekt. 

Familien blev boende i Børup i over 40 

år, og først i 1929 flyttede den til Linå ved 

Silkeborg.

Marens bror Rasmus overtog Børup 

Vestergård i 1891, men forældrene blev 

boende på gården. Rasmus giftede sig 

samme år og fik to døtre, og den første-

fødte fik navnet Maren Rasmussen. Hu-

struen døde allerede i 1894, og i 1906 gif-

tede Rasmus sig igen og fik en søn. I 1919 

blev han enkemand for anden gang, og 

i første halvdel af 1920´erne overtog den 

Maren Rasmussen, fotograferet 1887-1888.
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ældste datter Maren og hendes mand Mi-

kael Mortensen forpagtningen af gården.  

Det gik åbenbart ikke så godt, for i 1929 

solgte familien gården og fl yttede til Linå, 

hvor den købte et større husmandssted. 

Rasmus Rasmussen fl yttede med og bo-

ede der til sin død i 1939. Han blev begra-

vet på Tranbjerg kirkegård.

Der er bevaret en kort beskrivelse af 

familien i nogle erindringer, som Hilmer 

Nielsen skrev i slutningen af 1980´erne. 

Han voksede op på Børup Østergård i 

1920´erne og huskede, at Rasmus Ras-

mussen var en lille venlig og gæstfri 

mand, der var godt lidt på egnen. Han 

huskede også, at man nogle gange talte 

om søsterens ulykkelige skæbne, og han 

henviste til skillingsvisen. Han sluttede 

med at skrive: ”Det var som denne hæn-

delse aldrig blev glemt”.

Kilde: Gunnar Rørmands papirer ang. 

Maren Rasmussen, 1992.

Det eneste billede arkivet har af Rasmus Rasmussen er 
gruppebilledet af Tranbjerg Foredragsforenings udfl ugt 
ca. 1920. Han sidder midt i billedet med bowlerhat.

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

���������	
��
�
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Bedemand Riising

Få gratis tilsendt ”Min sidste vilje”

Tlf. 86 29 12 43

Din lokale bedemand- og kvinde
i Tranbjerg

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

VIDUNDERKNOLDEN

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

Blomster - brugskunst
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Kirke og Sogn
TRANBJERG

Forhåbentlig må vi snart 

sætte os sammen  

på bænken igen uden at 

tænke på covid-19!
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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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Gudstjenester

Søndag 21. juni  
10.00 Højmesse ved David Kessel

Onsdag 24. juni  
10.30  Gudstjeneste på Aarhus Fripleje-

hjem ved Mia Knudsen

Onsdag 24. juni  
14.00  Gudstjeneste på Lokalcentret ved 

Mia Knudsen

Søndag 28. juni  
10.00 Højmesse ved Anja Stokholm

Søndag 5. juli  
10.00 Højmesse ved Mia Knudsen

Onsdag 8. juli  
10.30  Gudstjeneste på Aarhus Fripleje-

hjem ved Mia Knudsen

Søndag 12. juli  
10.00 Højmesse ved Mia Knudsen

Søndag 19. juli  
10.00 Højmesse ved Mia Knudsen

Søndag 26. juli  
10.00 Højmesse ved David Kessel

Onsdag 29. juli  
14.00  Gudstjeneste på Lokalcentret ved 

David Kessel

Søndag 2. august  
10.00 Højmesse ved Anja Stokholm

Søndag 9. august  
10.00 Højmesse ved Anja Stokholm
11.30  Dåbsgudstjeneste ved  

Anja Stokholm

Konfirmations-
forberedelse næste 
skoleår

Kære konfirmander og forældre!

Efter sommerferien begynder et 
nyt forløb med konfirmationsfor-
beredelse for 7. klasser. 

Da skolerne er gået over til AULA, 
er det ikke længere muligt for os 
at kommunikere med jer igennem 
skolens system. 

Derfor har Kirkeministeriet opret-
tet sit eget system, som gør det 
nemt for os at kommunikere med 
jer og samtidig beskytter jer ift. 
datasikkerheden.

Derfor vil vi bede jer at tilmelde 
jeres børn på 

https://konfirmand.kirkenettet.dk/ 

Når I er tilmeldt, kan vi kommuni-
kere med jer og I med os. 

Det er derfor vigtigt, at alle, der 
skal konfirmeres, tilmelder sig 
senest den 10. august, da man ellers 
kan gå glip af vigtige informatio-
ner!

Vi glæder os til at møde de nye  
konfirmandhold!

Anja, Mia og David
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PRÆSTENS RUBRIK

Mia Knudsen

 Det er in i tiden at gå. Altså ikke at gå 
 til købmanden, men at gå, for at 

gå. Hvert år begiver ca. 65.000 menne-
sker sig ud at gå på Caminoen med San-
tiago de Compostela som mål for deres 
tur. Vejen er 778 km lang, så det er ikke 
alle, der tager hele ruten. Mange for-
tæller, at de kommer ændrede hjem. 
At gå i ro, uden telefon, uden kalender 
giver tid til at tænke over livet. Giver 
tid til at mærke, hvordan man lever, 
når man ikke vandrer. Man kan ifølge 
kloge mennesker forøge sin opmærk-
somhed ved at gå en tur helt alene. 
En overvejelse som kan gøre corona-
tidens ufrivillige alenethed en smule 
mere spiselig. Det kan godt være, det 
er ”træls”, at man ikke kan gå sammen 
med sin familie eller sine venner – men 
intet er åbenbart så skidt, at det ikke er 
godt for noget – for man kan altså blive 
en bedre og mere opmærksom udgave 
af sig selv – endda, mens man går uden 
mål og med. 

Tænk, mens du går
Store tænkere som Rousseau, Kant, 
Kierkegaard og Nietzsche, har lovprist 
vandringen. Særligt Kant understrege-
de, at for at få størst udbytte af turen 
bør man gå alene – så intet forstyrrer 
ens rytme. Og så ødelægges eftertan-
ken selvfølgelig, hvis ens medvandrer 
taler til en! Man behøver nu hverken 
at rejse helt til Spanien eller at gå alene 
for at få glæde af en gåtur. Oplevelser i 
fællesskab med andre vandrere er an-
derledes, men derfor behøver de ikke 
at være ringere.

På vandring med Bibelen
Som bekendt er der ikke noget nyt un-
der solen og også Jesus talte om at gå: 
I Johannesevangeliet siger han således: 
Jeg er vejen, sandheden og livet. For 
Jesus selv er vejen til Gud. For Jesus er 
den rette vej den, der fører dig til Gud 
og til næsten.
 Det er også interessant, at en af de 
få beretninger vi har om Jesu tilsyne-
komst efter hans død, faktisk foregår på 
en vandring: To mænd er på vej til byen 
Emmaus, da en fremmed slår følge med 
dem – og de falder i snak. Bagefter siger 
de to mænd, at det ligesom brændte i 
deres hjerter på turen, når de lyttede til 

Hvor skal du hen?
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deres nye ven – som siden viste sig at 
være Jesus selv.

Gå i kirke
Vi går ikke altid den bedste vej, vi kan 
alle blive tiltrukket af genvejen, smut-
vejen eller omvejen, alligevel er det så-
dan i livet, at alle veje fører til døden. 
Vi selv, andre mennesker og tilfældig-
heder afgør, hvad vi oplever, mens vi 
er undervejs. Men det er ikke kun i na-
turen, vi kan finde ro på vores livsvan-
dring – så prøv at lade dine ben føre dig 
forbi kirken, når den åbner snart, for 
der møder du – som på din gåtur – ro og 
mulighed for at filosofere over livet. 

Shop  -Amok
Genbrugs børnetøj

 
 

 
 

 
 

Seniorpigerne

På fællesgraven på den gamle kirkegård 
stod der for nogle år siden et nåletræ, 
som blev udskiftet med et kirsebærtræ. 
Det trivedes dog ikke godt – men fik en 
chance. Og i år har det blomstret flot 
og er i fin vækst. 
Heldigvis vandt naturen over den skæb-
ne, som en overgang truede træet.

Shop-Amok åben igen
Lige nu har den dejligt og fint sommer-
tøj til børn.

Se åbningstider i annoncen herunder 
– og i år er der også åbent i sommer-
ferieperioden.

Kom og gør et godt køb!

TT04-2020.indb   41 29/05/2020   06.54



TT04-2020.indb   42 29/05/2020   06.54



7Kirke og Sogn •

Menighedsmøde / offentligt orienteringsmøde
tirsdag 18. august 2020 kl. 19.00 i Sognegården

Pga. COVID-19 er det varslede møde 9. juni flyttet til tirsdag den 18. august. 

Som tidligere adviseret afholder Menighedsrådet på ovennævnte dato et 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. 

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 Menighedsrådet.

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

Selv om der er en del lovbestemt orientering i ovennævnte dagsorden, vil Me-
nighedsrådet efter bedste evne maksimere tiden til at debattere dels arbejdet 
i den forgangne periode, men især 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

NY DATO – NY DATO – NY DATO – NY DATO – NY DATO
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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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