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Vi har fundet de tre fi nalister, som Tranbjergborgerne har 

peget på som dem, der er med til at gøre en forskel for byen. 

Nu kan du bestemme, hvem der skal være årets frivillige i Tran-

bjerg og dermed vinde prisen på 5000 kroner. 

Brug stemmesedlen her i bladet og afl ever den i stemmebok-

sen i Center Syd.

FRIVILLIGPRIS
T R A N B J E R Ǵ 20

Tranbjerg Børnenes Venner Anni og KirstenEva Gedsø

Finalisterne er fundet

KLIP

Stemmeseddel

FRIVILLIGPRIST R A N B J E R Ǵ 20
 

Stemmeseddel

FRIVILLIGPRIST R A N B J E R Ǵ 20
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Spændingen om hvem årets 3 finalister til Frivilligpris’20 er, er 

udløst. Vi fik i år 7 indstillinger, og da der var flere på et par af 

kandidaterne, var opgaven i år relativ let.

I år havde vi åbnet for mindre grupper, og det ses i indstillin-

gerne. Inde i bladet finder du præsentationer af de 3 finalister, 

og du finder også stemmesedler, som du skal bruge, når du 

stemmer. Husk, at du kan stemme indtil 4. september.

Som du sikkert ved, så valgte vi at aflyse årets kræmmermar-

ked. Det var en tung beslutning. Dels havde det 30-års jubi-

læum, og dels havde flere af vores samarbejdspartnere planlagt 

spændende aktiviteter. Med de krav der ville være gældende på 

afviklingstidspunktet, følte vi ikke, vi kunne afvikle kræmmer-

markedet på en forsvarlig måde.

I vores udmærkede by er der mange initiativer i gang. Det 

er selvfølgelig positivt, men indimellem oplever jeg, at der er 

grupper, der arbejder med de samme ting. Eksempelvis er jeg 

med i Kultur og Byfest-gruppen, der hører under Sammen om 

Tranbjerg. Byfest-emnet har Tranbjerg Børnenes Venner også 

sat i gang. Ingen af de 2 grupper vidste, at de arbejdede med 

det samme emne. Alle initiativer bygger på frivillige kræfter, og 

jeg savner, at der i byen er en form for koordination af de fælles 

ideer/initiativer, sådan vi kan udnytte de frivilliges indsats mest 

effektivt.

Det fintænker vi lige lidt over, for i skrivende stund, har jeg 

ikke løsningen, men du er velkommen til at sende en mail, hvis 

du har en god ide.

 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

redaktørens 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 10. september,  
udgivelsesdatoen er den 7. oktober. 
Tryk: LaserTryk
Oplag: 4.600

Ansvarshavende • Henning Sørensen

Finalisterne er fundet
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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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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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   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
Fotoklubben – ”Huset Trøjborg” 

Udstiller motiver fra Danmark og udlandet på 

Tranbjerg Bibliotek fra 7. september- 9. okto-

ber. Det er landskabsbilleder, situationsbille-

der, naturbilleder og portrætter. 

Strik-in 

Er du vild med strikke, eller vil du gerne lære 

det? Så kan Tranbjergs strikkeklub måske være 

noget for dig. Kom og vær med til den måned-

lige strikke- og hækleaften på Tranbjerg Bib-

liotek, hvad enten du er erfaren, nybegynder 

eller midt imellem. Det er torsdag d. 6. august 

kl. 18-19.00. 

Bibliotekscafé 

Tranbjergs biblioteksformidlere Sarah og Sid-

sel inviterer på kaffe og en uformel snak om 

biblioteket, lokalsamfundet og om alt muligt 

andet torsdag d. 3. september kl. 14-15.00. Vi 

glæder os til en hyggelig eftermiddag - alle er 

velkomne! 

Strik-in 

Er du vild med strikke, eller vil du gerne lære 

det? Så kan Tranbjergs strikkeklub måske være 

noget for dig. Kom og vær med til den må-

nedlige strikke- og hækleaften på Tranbjerg 

Bibliotek, hvad enten du er erfaren, nybegyn-

der eller midt imellem. Det er torsdag d. 3. 

september kl. 18-19.00. 

Tænkepause: Smag 

Antropolog Susanne Højlund vil i foredra-

get mandag d. 14. september kl. 19-20.30 gøre 

os klogere på smagsbegrebet som en kultu-

rel og social sans. Hun vil gennem eksempler 

fra egen og andres forskning argumentere for, 

at smag er noget, der bidrager til fællesskab, 

identitetsfølelse og hjemlighed. 

Perlepynt 

Tag et smut forbi Tranbjerg Bibliotek torsdag 

d. 17. september kl. 12.30-17 og lav din egen 

perlepynt. Vi laver flotte perlespiraler i alle 

regnbuens farver, til ophæng både ude og in-

de. Vi har alt, der skal bruges, så bare mød op. 

Aktiviteten er fra ca. 5 år og opefter.  

Minibio for de yngste 

På vores store lærred viser Børnebiblioteket 

3-4 små film for de yngste, med en varighed 

på ca. 30 minutter i alt. Det bliver onsdag d. 

23. september kl. 10-10.30. Efter filmene er I 

velkomne til at blive på biblioteket og spise 

madpakker. For de 4-6 årige - kun børn skal 

have billet. 

Strik-in 

Er du vild med strikke, eller vil du gerne lære 

det? Så kan Tranbjergs strikkeklub måske være 

noget for dig. Kom og vær med til den må-

nedlige strikke- og hækleaften på Tranbjerg 

Bibliotek, hvad enten du er erfaren, nybegyn-

der eller midt imellem.  

Det er torsdag d. 1. oktober kl. 18-19.00. 
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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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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

Vigtige tidspunkter i Koloritten

Vi kan desværre ikke planlægge mere lige nu, fordi coronaen stadig sætter sine be-

grænsninger for aktiviteterne på Lokalcenteret.

05. aug.  Brugerrådsmøde kl. 10-12
28. aug.  Tur til Kielerkanalen afgang kl. 9.15
02. sep. Brugerrådsmøde kl. 10-12
29. okt.   Aarhus Jazz kl. 13
21. nov.  Julemarked

Husk, du er altid velkommen til at møde Brugerrådet til ordinære møder, hvis du har 

spørgsmål til rådet. Du kan gå ind på Brugerrådets hjemmeside og læse nærmere om 

arrangementer mm. Siden bliver løbende opdateret.

www.tranentranbjerg.dk

TT05-2020.indb   7 11/07/2020   14.20



8 |

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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o r i e n t e r i n g

Der bliver desværre ikke et kræmmer-
marked i 2020 på grund af Covid-19.

Af Stina Christiansen

orona’en har virkelig sat sit præg på 

2020, og det bliver den desværre ved 

med. 

I år skulle Børnenes Kræmmermarked 

for første gang have været afholdt i sko-

lens skolegård, så boderne kunne komme 

i læ for eventuel regn. Men på grund af 

de mange COVID-19-forholdsregler og 

forsamlingsforbuddet på lige nu 200 per-

soner, tør vi ikke regne med, at det kan 

lade sig gøre i år. Vi vælger derfor ud 

C

KRÆMMER
MARKED
KRÆMMER
MARKED

Afl ysning af 
Børnenes Kræmmermarked

fra et forsigtighedsprincip allerede nu at 

afl yse. 

Da vi ikke helt kan forudse, hvordan 

det vil blive med tilstrømning, og hvor-

dan vi kan sikre, at vi ikke bliver mere 

end 200, og samtidig kan holde afstand, 

mener vi ikke, at det er forsvarligt at af-

holde kræmmermarkedet her i 2020. 

Skulle forsamlingsforbuddet ovenikøbet 

blive sat ned til færre end 200 mennesker, 

vil vi alligevel være nødt til at afl yse til 

den tid.

Vi regner med at vende stærkt tilbage 

næste år med kræmmermarkedet og hå-

ber på alles forståelse for vores meget 

svære beslutning. 

AFLYST!
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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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Vil du være spejder
sammen med os?

www.1tranbjerg.dk

Sommer_2020_Bliv_Spejder_A5_3mm_Bleed.indd   1 08-07-2020   20:44:39
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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
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f r i v i l l i g p r i s

A fstemningen løber fra 5. august til 4. 

september, kl. 18.00.

Stemmeseddel til afstemningen bringes 

i Tranbjerg Tidende. Kun stemmesedler 

udarbejdet af Tranbjerg Tidende må be-

nyttes. Kopierede stemmesedler bliver be-

tragtet som ugyldige. Ekstra stemmesedler 

(blade) kan fås ved henvendelse på Tran-

bjerg Bibliotek. 

På stemmesedlen afkrydses den (ene) 

fi nalist, man ønsker at stemme på. 

Udvælgelsen af fi nalister til Frivillig-
pris´20 bød på en genindstilling og 2 
nye kandidater.

ed fristens udløb var der kommet 

7 indstillinger, hvilket var lidt færre 

end sidste år. Da der var fl ere indstillin-

ger af et par af kandidaterne, blev det en 

relativt nem opgave for udvalget, som be-

stod af repræsentanter for AIA, Menig-

hedsrådet, Fællesrådet, Lokalcenteret og 

Tranbjerg Tidende, at fi nde de tre, der går 

videre til fi nalen.  

Hver af de tre fi nalister bliver præsen-

teret ganske kort i bladet, sådan du har 

et godt fundament for at stemme på den 

rigtige vinder af Frivilligpris’20.

Andetsteds i bladet fi nder du stemmesed-

V

Sådan stemmer du til Frivilligpris’20
Stemmesedlen lægges i stemmeurnen, 

som er placeret på torvet i Center Syd. 

Denne stemmeurne er den eneste i 2020. 

Kun personer fra Tranbjerg-området 

må stemme.

Hver person kan kun stemme en gang 

ved hver konkurrence. 

Skriv dit navn og telefonnummer på 

stemmeseddelen, så er du med i lodtræk-

ningen om et gavekort på 500 kr.

len, og hvor stemmeboksen er placeret. 

Afstemningen i år er åben fra 5. august – 

4. september, og husk at du kun må bruge 

stemmesedlerne på side 21. Skulle du alli-

gevel mangle en stemmeseddel, så kan du 

få et ekstra blad på Tranbjerg Bibliotek. 

Umiddelbart efter afstemningen vil 

vinderen få overrakt præmien, og resulta-

tet bliver offentliggjort i Tranbjerg Tiden-

de, der udkommer 7. oktober.

Blandt alle, der stemmer, trækkes der 

lod om et gavekort på 500 kr. til Super-

Brugsen, Tranbjerg.

Tak til udvalget for at gå ind i dette 

arbejde med en positiv holdning. Der har 

hele tiden været en god tone og seriøsitet 

omkring projektet.

Finalisterne til årets frivilligpris

FRIVILLIGPRIS
T R A N B J E R Ǵ 20
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Foreningen arbejder for en bedre sko-
legård, men sætter samtidig gang i en 
masse andre initiativer.

Af Stina Christiansen

Bag Tranbjerg Børnenes Venner står 

nogle forældre, der gerne vil ændre 

rammerne for børnene her i Tranbjerg. 

De syntes, at der manglede en forening, 

der kan binde hele byen sammen, lave 

arrangementer på tværs og skabe nogle 

gode rammer.

- Vi arbejder for at binde foreninger 

sammen, og for at vi kan spille hinan-

den bedre her i Tranbjerg. Vi kunne godt 

tænke os, at der blev lavet flere arrange-

menter for alle, siger Charlotte Vind Pless, 

som er én af de aktive i foreningen.

 - Vi har brugt det seneste år på at 

sparke det hele i gang ved at tage dialogen 

med alle de frivillige her i byen, få fat i de 

rigtige instanser og udvikle vores netværk, 

supplerer Helle Søby Degn, som er for-

mand for foreningen.

Tranbjerg Børnenes Venner blev stiftet 

Tranbjerg Børnenes Venner
– forældreforening i Tranbjerg

Præsentation af  

Børnenes Venner spiller byen bedre
sommeren 2019 og skulle have haft gene-

ralforsamling her i foråret, men det satte 

corona en stopper for. 

Nye øjne
Helle og Charlotte oplevede begge, at der 

har været brug for at se på Tranbjerg med 

nye øjne og at vurdere, hvor det kan svare 

sig at gå ind og gøre noget. 

 - Vi har fundet på en masse projekter 

med udgangspunkt i den helhedsplan, der 

allerede er lavet for skolegårdene, og for-

søgt at lytte os til, hvor der er behov for, at 

vi gør noget, fortæller Helle Søby Degn. 

Naturcenteret er et af de steder, som de 

gerne vil gøre noget ud af. Og det første 

projekt er også på banen med en junglesti 

i skoven bag Naturcenter, som Tranbjerg 

Børnenes Venner lige har fået penge til 

gennem borgerbudgettet. 

- Det skal være et attraktivt sted. Det 

er et unikt og naturligt samlingssted, hvor 

vi gerne vil skabe mere liv for alle aldre. 

Drømmen om stedet er, at det er et sted, 

hvor alle har lyst til at være. Vi skal udvide 

det og gøre det endnu bedre, for det er 

Helle Søby Degn og Charlotte Pless.

TT05-2020.indb   14 11/07/2020   14.20



| 15

f r i v i l l i g ’ 2 0

FRIVILLIGPRIS
T R A N B J E R Ǵ 20

Støtteforeningen

Tranbjerg
Børnenes

Venner

allerede ret fedt, siger Charlotte Vind Pless.

Tranbjerg Børnenes Venner brugte ste-

det til et julemarked i december, og snart 

kommer der en klatrevæg og en rutsjeba-

ne, som foreningen også har skaffet. 

Skolegården er også et projekt, som 

Tranbjerg Børnenes Venner har store pla-

ner med. Og der kom også penge fra bor-

gerbudgettet til at gøre noget ved skole-

gården længst nede mod Østerby Allé. Èn 

af de små skolegårde har også fået et nyt 

klatretårn, som foreningen fik gratis og 

fik forældre til at hjælpe med at sætte op. 

Der er også lige tikket 100.000 ind til 

et projekt i den store skolegård.

Fonde og forældre
De to store ressourcer i foreningen er det 

store arbejde der bliver lagt i at søge fon-

de og så de mange forældre, der kommer 

og giver en hånd, når Tranbjerg Børnenes 

Venner konkretiserer en opgave og beder 

om hjælp. 

- Vi er meget båret af, at nogen kom-

mer og hjælper. Det er fedt at mærke den 

gejst og det fællesskab, der kommer fra 

forældrene, siger Helle Søby Degn. 

Der er dog desværre ikke ret mange 

Tranbjerg-borgere, der har meldt husstan-

den ind i foreningen i forhold til byens 

størrelse.

- Måske er det lidt svært for folk at 

forstå, hvad vi er for en størrelse, og hvor-

for vi arbejder med at lave en ny skole-

gård. Mange tænker, at det må være sko-

lens opgave. Men skolens økonomi er 

ikke til det, og vi vil ikke vente, så derfor 

gør vi noget. Vi arbejder for at forbedre 

vilkårene for alle byens børn og har ikke 

kun fokus på skolen. Vi håber og tror på, 

medlemmerne vil komme til efterhånden, 

vi beviser vores berettigelse, slår Charlotte 

Vind Pless fast. 

Arbejdet med at skrabe penge sammen 

er tidskrævende, og samtidig har de to 

piger hele tiden antenner ude efter mulig-

hed for at finde elementer til skolegårdene 

forskellige steder. Så de bruger begge en 

del timer hver uge på Tranbjerg Børnenes 

Venner.

Formålet med Tranbjerg Børnenes Venner:
Ambitionen er at bidrage til at skabe for-

bedrede vilkår for samvær, læring og leg 

på legepladser og uderum i byen. Dette 

skal ske både via nye/forbedrede legeplad-

ser, samt flere arrangementer og events 

for børn i alle aldre her i Tranbjerg. Vi 

ønsker på denne måde at skabe ekstra 

glæde for vores børn og unge, og i prin-

cippet sætter kun fantasien og økonomien 

grænser. Vi arbejder til at starte med ud 

fra de helhedsplaner, som er udarbejdet 

for Tranbjergskolens 2 afdelinger, men 

modtager gerne tips til andre områder, 

ting og muligheder for forbedringer/æn-

dringer andre steder i byen.
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Eva Gedsø
– frivillig i Tranbjerg Løber

Præsentation af  

Når Eva Gedsø igen er indstillet til 
Årets frivilligpris skyldes det især 
hendes vedholdende træningsindsats 
og konstante gejst, som betyder så 
meget for andre.

Af Stina Christiansen

Eva Gedsø er igen indstillet for sin 

utrættelige energi med at svinge træ-

ningspisken over andre i Tranbjerg Løber 

på styrketræningsholdet, som kaldes Team 

BS, og som familietræner til Aktive fami-

lier i det fri.

Den seneste tid med corona og sam-

men på afstand har ikke gjort Evas lyst 

til sociale træningsfællesskaber mindre – 

tværtimod har den gjort det helt klart for 

hende, hvor vigtigt fællesskabet er. 

- Jeg sad jo selv herhjemme med hjem-

mearbejdsplads på grund af coronaen, så 

der var ikke meget socialt, men til gen-

gæld masser af tid i kalenderen. Trænin-

gen var livlinen ud ad til, hvor man stadig 

kunne være fælles om noget på afstand. 

Jeg kunne heldigvis se på Facebook, at folk 

Træning er livlinen
stadig løb og trænede og gerne ville gøre 

det sammen. Vi skulle bare finde en anden 

måde at gøre det på, siger Eva Gedsø.

Derfor fandt hun på en masse alterna-

tive måder at få folk til at holde fast i de-

res træningsvaner under corona og holde 

sammen på tropperne. 

Så løberne i Tranbjerg Løber har haft 

glæde af Evas opfindsomhed i form af et 

GeoQuestor-styrketræningsløb, hvor po-

sterne var en styrketræningsøvelse, og 

træn dit navn og dit telefonnummer, hvor 

hvert bogstav eller tal repræsenterede 

en øvelse og det antal gange, den skulle 

udføres. 

Frivillig på højt plan 
56-årige Eva Gedsø har nærmest altid væ-

ret frivillig i en eller anden sportssammen-

hæng i en eller anden klub – i døtrenes 

håndboldklub som træner, i bestyrelsen 

i ejerforeningen, i danseforeningen og i 

idrætsforeningen på arbejdet ved Affald-

Varme Aarhus.

Eva Gedsø begyndte at løbe i Tranbjerg 

Løber i 2014, da hun skulle træne op til et 

halvmarathon. 
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- Jeg tænkte, at jeg bare ville være med 

i løbeklubben en gang i mellem, og at jeg 

i hvert fald på ingen måde ville involvere 

mig, siger Eva med et smørret smil. Men 

en knæskade fik hende til at starte styrke-

træningsholdet, så andre skadede løbere 

kunne finde et fællesskab og holde hinan-

den op på at få trænet. 

Og nu er der Team BS-træning hver 

tirsdag og torsdag, når løbeklubben også 

mødes. 

Eva døjer desværre nu med slidgigt i 

hoften, som hun lige har fået konstateret.

- For tiden er der til min store ærgrelse 

ikke løb på programmet, så nu betyder 

det endnu mere, at jeg kan komme afsted 

og lave BS sammen med andre. Jeg kan 

bare justere mine egne øvelser, hvis der 

er noget, jeg ikke kan, men det er meget 

motiverende, at der står nogen og venter 

på én, og at vi har en aftale om at træne. 

Jeg kan altid udsætte mine træningspla-

ner, hvis det bare er noget, jeg selv skal 

lave foran fjernsynet, siger Eva. 

Aktive familier i det fri
Eva har også været en stor drivende fak-

tor med at få konceptet Aktive familier i 

det fri op at stå. Det er gratis træning og 

leg for alle i byen den første lørdag i hver 

måned. 

- Det giver så meget energi at være 

træner sådan en dag, hvor der kommer en 

masse familier, der leger sammen, og nog-

le får brugt deres krop på en måde, som 

de ikke har gjort måske i mange år. El-

ler bare opdager, at de faktisk godt kan få 

en fed omgang motion ved at lave noget 

sjovt sammen med deres børn, siger Eva. 

- Det er megaærgerligt, at vi har måt-

tet aflyse de fleste gange i år på grund af 

corona. Jeg synes jo, at vi lige var ved at 

komme rigtig godt i gang. 

Og Eva synes stadig, at det er fedt at 

sætte ting i gang og være involveret i en 

masse. 

- Det gør mig glad og giver mig ener-

gi at være med til at få andre til at dyrke 

motion og gøre det sammen med dem. 

Fællesskabet er meget vigtigt for mig.
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Anni og Kirsten 
– frivillige ved Bocenter Tranbjerg

Præsentation af  

For Anni og Kirsten giver det enorm 
meget glæde at gøre andre glade gen-
nem sang og fællesskab. 

Af Stina Christiansen

72-årige Kirsten Andersen og 70-åri-

ge Anni Berthelsen betegner sig selv 

om glade pensionister og kender hinan-

den fra Lokalcenteret, hvor de begge går 

til seniordans og synger sammen med be-

boerne hver tirsdag. Da de for 7-8 år si-

den så i Tranbjerg Tidende, at Bocenter 

Tranbjerg søgte frivillige, der ville komme 

og arrangere aktiviteter for beboerne, blev 

de hurtigt enige om, at det ville de gerne. 

- Vi var inde i det her syngeri, så vi 

tænkte, at vi godt kunne starte noget op 

på Bocenteret, og det her med at synge, 

det er jo det eneste, vi kan, griner Kirsten 

Andersen.

- Jeg skulle lige have lidt humør med, 

så jeg spurgte Kirsten, om hun ville være 

med, siger Anni Berthelsen med et smil. 

De har begge været pensionister i nog-

le år efter at have været henholdsvis syge-

Anni Berthelsen og Kirsten Andersen.

Sangen giver livsglæden
hjælper for Annis vedkommende og bus-

chauffør for Kirstens. 

- Det er så dejligt at komme hen til 

nogle dejlige og glade mennesker, der er 

i sådan et godt humør – så kan man kun 

selv blive i så godt humør, siger Anni 

Berthelsen.

Den samme gamle sang
De to glade damer kommer forbi Bocen-

teret en gang om ugen. De skiftes til at 

have kage med, så brygger de kaffe, og 

venter på, at beboerne kommer hjem fra 

arbejde. Når beboerne er klar, så får de 

kaffe, synger i en halv time, drikker lidt 

mere kaffe og synger en halv time igen. I 

alt deltager der omkring 10-12 beboere. 

Bocenteret har lavet specielle sangbø-

ger med alle de sange, som beboerne de 

er vilde med.

- Og det er de samme sange, vi synger 

hver gang. Det skal være nogle, de kender 

og kan udenad. Gerne nogle gode, gamle 

sange. ’Rudolf med den røde tud’ syn-

ger vi året rundt, og så er der ’Kald det 

kærlighed’, ’Midt om natten’, ’Pas på den 
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knaldrøde gummibåd’, ’Her i vores hus er 

glæde’ og mange andre, fortæller Kirsten. 

- Man kan godt selv synes, at det er de 

samme hver gang. Men de kender dem jo 

og kan synge med på dem. Der skal bare 

være lidt ramasjang i det, supplerer Anni.

Beoerne skiftes til at ønske en sang, 

og Kirsten og Anni kender efterhånden 

beboerne så godt, at de på forhånd kan 

bladre frem til den ønskede sang, inden 

beboeren siger det højt. 

Giver meget igen
- Det er en skam, at der ikke kommer fle-

re frivillige på Bocenteret. De trænger til 

at blive sat lidt i gang, siger Kirsten. 

Både hun og Anni er meget glade for 

at komme der og føler, at de får rigtig me-

get igen fra beboerne. 

- Det er sådan nogle dejlige og glade 

mennesker. Man kan slet ikke undvære 

det nu, siger Anni.

Kirsten supplerer:

- Det giver altså også noget til én selv. 

Vi er så godt tilpasse, når vi går derfra. Jeg 

føler helt, at jeg vokser lidt af det. Og pæ-

dagogerne er da så søde derovre. Vi er så 

taknemmelige, for alt det vi har fået til-

bage af dem. 

Anni og Kirsten bliver også inviteret 

med til de sociale begivenheder derovre, 

så nu skal de snart derover igen for første 

gang i lang tid på grund af corona. Så de 

håber, at sangeftermiddagene snart kan 

genoptages. De har overvejet, om de kun-

ne synge udenfor, men vil hellere vente, til 

de får grønt lys til igen at være indenfor. 

Et aktivt liv
Det er jo ellers ikke fordi, de to damer så-

dan går og keder sig. Kirsten Andersen er 

gift med Bent og har to døtre, mens Anni 

Berthelsen har to døtre og en søn. 

Hver uge mødes de både til dans 

og fællessang på Lokalcenteret, hvor 

de sammen med beboerne synger i 

Pyramidesalen. 

Derudover bliver der også tid til lidt 

fitness, og for Annis vedkommende også 

sang på andre lokalcentre og plejehjem. 

Danseholdet giver også opvisninger på 

de omkringliggende lokalcentre, og så er 

der tid til en snak og lidt kaffe bagefter. 

- Beboerne bliver også glade – og vi 

bliver trakteret med kaffe og kage. Og så 

sidder vi og snakker lidt med beboerne. 

Og ved du hvad, der skal ikke ret meget 

til, før de bliver glade, siger Kirsten. 

- Musik og dans gør alle glade, konsta-

terer Anni med et smil. 

- Vi vil gerne opfordre så mange som 

muligt til selv at lave lidt frivilligt arbejde. 

Det giver så meget til én selv. Der må væ-

re andre, der kan afse 1 time eller 2 hver 

uge til det, siger Kirsten Andersen. 
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Kirsten Andersen & Anni Berthelsen

Tranbjerg Børnenes Venner

Eva Gedsø

Kandidaterne er opstillet i tilfældig rækkefølge.

Ønsker du at deltage i afstemningen, skal du skrive dit navn og telefonnummer herunder, så 
deltager du samtidig i lodtrækningen om et gavekort på 500 kr. til SuperBrugsen, Tranbjerg.

Navn:   ________________________________________________________________________________ 

Telefon:   ______________________________________________________________________________

NB: Oplysningerne benyttes udelukkende i forbindelse med lodtrækningen,  
og vil blive destrueret, når vinderen har modtaget præmien.
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H

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

Af Ivan Pedersen

vis det var jer, kære læsere, forundt 

at sidde med alle årgange af TT, ville 

I med egne øjne tydeligt se den utrolige 

tekniske udvikling, bladet har været gen-

nem. Tryk, billed- og papirkvalitet kan i 

dag roligt sammenlignes med nogle af de 

salgskataloger, vi med jævne mellemrum 

får i vores postkasse. 

Det er ikke kun et resultat af den nu-

værende redaktions indsats. Det er i høj 

grad dem, som var en del af redaktionen 

i den svære startperiode. Dem, som påtog 

sig en større arbejdsbyrde end det, der var 

hensigten i 1985. Tak for det!

Udskiftning
Ved udgangen af 1993 valgte fi re af redak-

tionens dengang seks medlemmer at stop-

pe. Man kan roligt sige, de havde bidraget 

med meget i udviklingen af bladet i de 

fem år, de alle havde været en del af re-

daktionen. Derfor var det da også et stort 

tab for bladet og skabte stor bekymring 

for bladets overlevelse.

Erik Bergholdt, der dengang var en 

kendt ejendomsmægler i Tranbjerg, sagde 

ja tak til at blive redaktør. En af hans før-

ste opgaver var at få samlet et nyt redak-

tionsudvalg. Han var selv god til at skrive, 

men havde brug for folk med en grafi sk 

baggrund.

Tranbjerg Tidende gennem 35 år 
- et stabilt blad

Det lykkedes ham at få samlet en ny 

redaktion. Undertegnede og Jens Henrik 

Lind sagde ja til at træde ind, og lidt se-

nere på året overtalte Erik også trykkeren, 

Niels Peter Christoffersen, til at indgå i 

redaktionen. Og endelig kom også Asger 

Lauridsen samt Erik Güntersen (på vegne 

af kirken) ind.

Som tidligere militærmænd var Erik 

Bergholdt vant til at svinge taktstok-

ken, så der blev hurtigt sat skik på alle 

vi nye, alt imens han fra sin kontor-

stol i centret fi k plejet annoncører og 

samarbejdspartnere.

Et af de store emner, der var til diskus-

sion midt i 90erne, var bladets format. 

Skulle det være A5 (som nu) eller even-

tuelt A4? Diskussionen blev dog rimeligt 

hurtigt lagt i graven. Flere af redaktions-

medlemmerne var bange for, at et A4-for-

mat nemmere ville forsvinde i mængden 

af de mange tilbudsaviser. Den holdning, 

b l a d e t s  h i s t o r i e
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er vi i dag stadig overbevist om, er rigtig. 

A5-formatet er det rigtige for Tidende.

Nu med farver
Men noget skulle der jo snakkes om i en 

tid, hvor bladet næsten blev lavet på ryg-

raden. Skal vi have farver i bladet og i 

hvilket omfang? Der var udbredt enighed 

om, at farver måtte være målet, men der 

var mange ubekendte faktorer. Økonomi-

en var selvfølgelig en væsentlig del, men 

vi var også betænkelige, fordi vi ikke på 

dette tidspunkt udstyrsmæssigt og fagligt 

var klædt på til selv et fremstille et blad i 

farver.

Farver fi k vi! Og i anledning af bla-

dets 10-års jubilæum i 1995 udarbejdede 

det kreative redaktionsmedlem, Kirsten 

Gustafson, et nyt logo til bladet. En glad 

sommersol i solgul farve kom til at pryde 

bladets forside. Som Kirsten dengang for-

talte, skulle det ny logo symbolisere, at 

der bor mange positive mennesker i Tran-

bjerg, og samtidigt var det et solsmil til 

vore mange gode samarbejdspartnere.

Bladet valgte, for at spare penge, at for-

trykke omslaget til bladet, således vi altid 

havde fortryk til fl ere numre liggende på 

trykkeriet.

Referater og regler
Hvordan redaktionsmøderne før denne 

skribents indtræden i 1994 blev afholdt, 

ved vi ikke, da der mangler referater fra 

møderne. Men ret hurtigt fi k vi sat en 

ny, fast dagsorden op, ligesom alle møder 

blev behørigt nedfældet i et referat.

Der blev vedtaget regler for, hvordan 

det begyndende pæne, årlige overskud 

skulle forvaltes. En af de væsentlige be-

slutninger var at etablere en opsparings-

konto til at sikre bladets udgivelse i svære 

økonomiske situationer. Samtidigt blev 

der stadig indsat penge på den såkaldte 

legatkonto, hvorfra foreningslivet kunne 

søge støtte.

Gode kasserere har gennem tiderne 

sikret, at de årlige beskedne, men pæne, 

overskud er blevet forvaltet godt.

Nye tider
I 2003 blev der tilknyttet en journalist, 

Torben Jastram, og en grafi ker, Søren 

Juhl. Torben skulle afl aste redaktøren 

og være nyhedsopsøgende, mens Søren 

skulle være med til at løfte det grafi ske, 

idet han som grafi ker allerede mestrede 

bladproduktion.

Hvordan skulle vi undgå at få en ny 

diskussion om et Tranbjerg Tidende i far-

ver, når vi nu havde et medlem af redak-

tionen, som fagligt magtede at ændre bla-

det fra sort/hvid til farver? Det eneste, vi 
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manglede på det tidspunkt, var udstyret 

- og nu havde vi manden.

Vores kasserer manede til forsigtighed, 

og redaktøren var heller ikke tryg ved et 

”farveeventyr”. Ville vi dræne kassebe-

holdningen? Ville vi blive nødt til at lukke 

ned på grund af farveeventyret?

Hvis vi overhovedet skulle prøve, var vi 

selvfølgelig nødt til først at spørge bruger-

ne, annoncørerne og ikke mindst kirken, 

som jo var en bærende økonomisk faktor 

for bladet. Efter en grundig drøftelse blev 

vi enige om at udsende spørgeskemaer til 

alle parter.

Spørgeskema
Et meget omfattende spørgeskema blev 

udarbejdet. Heri fortalte vi om målet med 

farver, om vores økonomiske beregninger, 

og om at det selvfølgelig også ville koste 

brugerne/annoncørerne lidt ekstra. Vi ud-

sendte 32 skemaer og fik 30 retur, - alle 

med positive besvarelser! Gladest for alle 

var vi nok for svaret fra Axel Bach, tid-

ligere medlem af TT’s redaktion, der på 

vegne af kirken skrev, at vores tilbud næ-

sten var for godt til at være sandt. En me-

get tilfreds redaktion med grafiker Søren i 

spidsen gik så i 2006 i gang med at forbe-

rede overgangen til farver.

I samme periode fik vi desværre en 

nedslående meddelelse fra AIA-Tranbjergs 

ledelse, som valgte at trække sig fra bla-

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

b l a d e t s  h i s t o r i e

det ved udgangen af 2006 af økonomiske 

grunde. Tranbjerg Tidende havde selvføl-

gelig efterfølgende nogle drøftelser med 

AIA’s ledelse, men deres beslutning stod 

ikke til at ændre.

Set i bakspejlet må vi nok sige, at vi i 

redaktionen fik koldsved på panden og 

bange anelser, for faldt vores projekt ”far-

ver” nu til gulvet? Kunne vores økonomi 

nu hænge sammen? Men beslutningen 

var truffet og igangsat, så det måtte briste 

eller bære.

Blad nr. 1 i 2007 blev præsenteret som 

det første blad i farver, endda med mu-

lighed for farver på alle sider. Bladet blev, 

som vi havde håbet, taget rigtigt godt 

imod. Annoncørerne begyndte gradvist 

at ændre deres sort/hvide annoncer til 

farveannoncer. Kun ganske få besluttede 

at beholde det sort/hvide look. Som én 

sagde, så ”lægger man da mere mærke til 

den nu”.

Læs næste afsnit om Tranbjerg Tidendes til-

bliven i næste nummer.
 1985     2020

www.tranbjergtidende.dk
BESØG VORES NYE HJEMMSIDE
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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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Var det ikke noget med en løbetur 
rundt om søen i godt selskab, uden 
bakker, med supergod opbakning og 
depot for hver 1,1 kilometer?

Af Stina Christiansen

ranbjerg Løber 6 timers løb foregår 

rundt om Tranbjerg Sø – en hel del 

gange rundt om faktisk. For som navnet 

på løbet antyder, så må du løbe så mange 

gange rundt du vil i hele 6 timer. 

Løbet er en klassisk ”kort” ultra-løb 

udfordring: Hvor langt kan du eller dit 

hold løbe på 6 timer?

Du kan vælge at løbe solo – det vil sige 

du er alene på dit hold og løber så mange 

omgange, du kan på 6 timer. Du kan også 

fi nde op til 5 andre og tilmelde jer som et 

hold, som skiftes til at løbe, som I har lyst 

til. Eneste betingelse er, at der maksimalt 

er én løber fra holdet på ruten ad gangen, 

og der kun tælles hele runder. I bestem-

mer selv, om I tager en runde ad gangen 

– eller to – eller løber I en hel eller halv 

time, før I skifter. 

Tag en løbetur rundt om søen
Dejlig rute
Ruten rundt om Tranbjerg Sø er fanta-

stisk – der er en smuk natur, du løber på 

en fast grussti, ruten er fl ad, og du skal ik-

ke krydse veje eller tage hensyn til trafi k-

ken. Så længe du kan fi nde ud af at holde 

til højre, bør selv folk uden stedsans lære 

ruten at kende relativt hurtigt. 

Der er elektronisk tidtagning via tags 

i løbsnummeret med online delresulta-

ter. Og der måles antal omgange og min./

maks./gennemsnitstid for alle løbere på 

holdet.

Der er åbent for tilmeldinger allerede 

nu, og selve løbet er søndag den 20. sep-

tember 2020 klokken 10.00.

Rekorderne for de tidligere løb er 80,3 
km (svarer til 73 omgange) for hold. 
De var fem løbere på holdet.
For solo er rekorden 72,6 km (66 
omgange).
Så snør skoene og se, om du kan slå 
den!

T
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6  t i m e r s  l ø b

Der er åbent for tilmeldinger på tranbjerg-lober.dk
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ÅBNINGSTIDER
Mandag 9-18 | Tirsdag 9-18 | Onsdag 9-18 | Torsdag LUKKET | Fredag 9-18 | Lørdag 8-13

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

ONLINE-BOOKING PÅWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW.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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t e n n i s

T

Tennis-sporten oplever fremgang som 
aldrig før, og det gælder heldigvis og-
så for Tranbjergs tennisafdeling.

Af Stina Christiansen

ennisafdelingen kører på næsten 

fuldt blus. 

- Vi har oplevet medlemstilgang både 

før og efter corona. Vi har i år fået præ-

pareret banerne, så de er virkeligt gode at 

spille på. Der er også mere liv på dem end 

sidste år. 

Vi regner med en sommer med masser 

af tennis og alle er velkomne til at rette 

kontakt, hvis de har lyst til at prøve kræf-

ter med tennis, fortæller formand Janus 

Ravn på vegne af bestyrelsen. 

Liv og glade dage på tennisbanerne
Der er fuldt tryk på både puslinge-, 

junior og voksentræning med mange nye 

ansigter. Og er du også interesseret i at 

prøve kræfter med ketcher og bold, kan 

du få et prøveforløb og låne udstyr af 

klubben. 

Du kan læse mere på AIA Tennis’ 

hjemmeside både om dette og om hvilke 

arrangementer, der bliver afholdt og un-

der hvilke forhold. 

AIA Tennis overvejer p.t. klubmester-

skaber og regner med at gentage sidste års 

hyggelige efterårsturnering, hvor der blev 

spillet på kryds og tværs, og med afslut-

ning med optænding i grillen.

Bestyrelsen i AIA Tennis ser frem til at 

se fl ere nye ansigter på gruset bag Grøn-

løkkeskolen i 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

TT05-2020.indb   32 11/07/2020   14.21



| 33

FOTOKLUBBEN
HUSET TRØJBORG 
udstiller på Tranbjerg Bibliotek 

“Fotoklubben - Huset Trøjborg” er en klub for fotointeresserede seniorer. 
Vi er 25 medlemmer fordelt på to hold, et tirsdags- og et torsdagshold. Det er 
torsdagsholdets 14 medlemmer, der udstiller deres fotografier på 

Tranbjerg Bibliotek i perioden 7. september til 9. oktober 2020.
Fotografierne er motiver fra Danmark og udlandet. Det er landskabsbilleder,  
situationsbilleder, naturbilleder og portrætter.

Det sociale samvær betyder meget i klubben, men vi forsøger også at få lidt foto-
viden med hjem, hver gang vi mødes.
En af klubbens faste aktiviteter er Månedens Foto, hvor medlemmerne løser en 
bunden fotoopgave, og der vælges en vinder. Vi tager også på fototure i Aarhus 
og omegn. To gange om året tager vi på en heldags udflugt. Vi arbejder med  
digitale spejlreflekskameraer og de nye spejlløse systemkameraer.

“Fotoklubben – Huset Trøjborg” har tidligere udstillet på Aarhus Rådhus, Dokk1, 
Hospice Søholm, Stefanshjemmet og på Langenæshus.  Vi udstiller også hvert 
år i frivillighuset på Trøjborg, hvor vi har vores klublokale.

Et af de udstillede billeder. Julebagning i Den gamle by, fotograferet af Bodil A. Pedersen.
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Kuplen som har prydet indgangen til 
børnebiblioteket i rigtig mange år er 
fjernet. Men fortvivl ej kære borger, 
for den tomme plads skal bruges på 
spændende borgerinvolverende for-
midling til gavn for børn og deres fa-
milier. 

Af Sidsel W. Friborg, Tranbjerg Bibliotek 

år du kære Tranbjergborger nu træ-

der ind i børneafdelingen på Tran-

bjerg Bibliotek til højre for indgangen, vil 

du blive mødt af en bar plet på gulvet for-

an dig. Sådan har det ikke altid set ud og 

sådan vil det heller ikke blive ved at se ud. 

Indtil for ganske nyligt har en stor kup-

pel, med tilnavnet ”Eventyrkuplen” stået 

og tronet majestætisk midt i rummet og 

har budt børn, familier og barnlige sjæle 

velkomne til børnebiblioteket i Tranbjerg.  

Kuplens betydning for byens borgere og 
dens tilblivelse  
Den famøse kuppel har stået på Tranbjerg 

Bibliotek siden indvielsen af biblioteket 

i 1974. Den var meget populær hos bør-

nene dengang, fordi de bogstaveligt talt 

N

Efter Eventyrkuplen på Biblioteket   
kunne sætte sig ind i et anderledes, even-

tyrligt univers, hvor de kunne trække sig 

fra verdenen udenfor og fordybe sig i en 

god bog, et sjovt spil eller snakke hem-

melighedsfuldt med hinanden. Ovenover 

dem bugtede sig et flot illustreret verdens-

rum med lysende stjerner, planeter og en 

enkelt rummand. Der var også arrangeret 

små lyttepladser inde i kuplen, hvor bør-

nene kunne høre deres yndlingsfortæl-

linger læst op, samtidig med at de kunne 

kigge på en funklende nattehimmel oven-

over dem. 

Det var i sin tid overbibliotekar på 

Højbjerg bibliotek Jørgen Thorsted, som 

fik ideen til kuplen. Han var meget kunst-

interesseret og fuld af gode ideer, og han 

syntes, der manglede et børnevenligt og 

sanseligt element i det nye bibliotek. Han 

gik sammen med et vennepar; lærer ved 

Malling skole Anders B. Nørgaard og Ag-

nete B. Nørgaard, som var bibliotekar i 

mange år på Tranbjerg Bibliotek, og ved 

deres hjælp fik en strøtanke for alvor luft 

under vingerne. Deres to sønner hjalp 

til med at fremstille kuplen, og ved at de 

fire prøvede sig frem, fik de skabt det, 

der senere blev kaldt ”Eventyrkuplen” i 

folkemunde. 

Kuplen og i det hele taget børnebib-

lioteket i Tranbjerg var fra start et hit hos 

børn, unge og deres familier. Det kom sig 

af, at Tranbjerg tilbage i 70’erne ikke hav-

de et særligt stort udvalg af børneaktivi-

teter eller spændende børnefaciliteter for 

byens yngre generation. Derfor var Tran-

bjerg bibliotek det sted i byen, hvor man-

ge børn og unge søgte hen, når de skulle 

hænge ud med vennerne eller underhol-
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e ve n t u r k u p e l e n

des. Tidl. bibliotekar Agnete B. Nørgaard 

erindrer, at i tidligere tider når børn og 

unge havde fri fra skole, kom de valfar-

tende ind på biblioteket, smed taskerne og 

satte sig i kuplen eller rundt omkring på 

biblioteket og lyttede til historier i hørete-

lefoner eller hyggede sig med hinanden.      

Det skal nævnes, at kuplens konstruk-

tion var blevet ændret en smule siden 

1974, fx blev de oprindelige mørkerøde 

farver, som ses på billedet, skiftet ud med 

lysere blå og hvide farver. Men oplevel-

sen af at træde ind i et lille, hyggeligt og 

fantasiskabende rum for børn og unge 

forblev den samme som i 1974 lige ind-

til den skæbnesvangre junidag i 2020, 

hvor kuplen blev fjernet, fordi den låste 

rummet for meget fast pga. dens massive 

størrelse.

Nye vinde blæser over Tranbjerg Bibliotek 
En anden grund til at kuplen måtte vige 

pladsen er også grundet, at Tranbjerg Bib-

liotek i det næste lange stykke tid vil blive 

en form for levende eksperimentarium, 

hvor byens borgere og samarbejdspart-

nere inviteres ind på biblioteket og sam-

men med bibliotekets ansatte udvikler og 

afprøver nye former for borgerinvolvering 

af, forskellige steder på biblioteket. Vi øn-

sker netop at arbejde på at gøre Tranbjerg 

Bibliotek til et endnu federe medborger-

center, som er dybt forankret i lokalsam-

fundet, og hvor Tranbjergs borgere er 

medskabere af det, som kan ses og ople-

ves på biblioteket. 

Der vil i det udviklingsarbejde blive 

sat et øget fokus på at udvikle og styrke 

Tranbjerg Bibliotek som en platform for 

demokratisk deltagelse, hvor samarbejdet 

med borgerne bliver mere nærværende og 

mærkbart. Vi vil gerne have borgerne til 

at sætte deres aftryk på stedet, så de kan 

se og mærke, at det er deres sted, som de 

har indvirkning på. 

Fx vil der hen over sommeren blive 

lavet en udstilling i børnebiblioteket, hvor 

børn og børnefamilier kan komme og 

være medskabere ved at sætte fotografier, 

de selv har taget, op på en stor væg, som 

de kan udsmykke og designe efter deres 

fantasi. Fotografierne skal illustrere deres 

yndlingssteder i Tranbjerg. Ved at børnene 

udstiller deres yndlingssteder bliver andre 

borgere klar over, hvad der betyder noget 

for børn og deres familier i området og 

muligvis finde inspiration til selv at ud-

forske nogle af stederne. Vi fra Tranbjerg 

Bibliotek er meget interesseret i at lære 

borgerne og deres behov at kende for at 

kunne lave det bedste bibliotek sammen 

dem. Således at vi i en løbende proces 

kommer nærmere og nærmere et med-

borgercenter i Tranbjerg, som taler ind i 

et levende og dynamisk lokalsamfund.  

TT05-2020.indb   35 11/07/2020   14.21



36 |

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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AIA-TRANBJERG
GYMNASTIK
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Herremotion
Et hold for “Oldboys” og andre mænd der 
har lyst til at træne sammen med os. Vi 
får pulsen op, styrker hjerte og lunger og 
genfinder styrken i hele kroppen. 
Mandag kl. 19.15-20.10

Zumba
Zumba er for alle uanset 
slidproblematikker eller småskader, som 
har lyst til at hygge sig og bevæge 
hofterne. 
Tirsdag kl. 18.30-19.25

Step
Dette hold er for alle der har lyst til at få 
sved på panden, pulsen op og steppe til 
noget fedt musik. 
Onsdag kl. 19.15-20.10

Træning i det fri
Dette hold er for alle m/k, der med styrke 
og konditionstræning "I DET FRI", vil 
forbedre formen. 
Torsdag kl. 10.00-11.15

Glad gymnastik 55+
Kom og få arbejdet kroppens store 
muskler godt igennem via enkle øvelser: 
Stræk, styrke, puls og balancetræning. 
Tirsdag kl. 16.00-17.10

50+ m/k
På holdet er vigtige elementer træning i 
funktionelle bevægelser, træning af 
balance, styrketræning og smidiggørelse.
Torsdag kl. 16.00-17.10

Linedance
Linedance danses til festlig Countrymusik 
og kan læres af alle både mænd og 
kvinder. Alder er stort set underordnet. 
Mandag kl. 17.30-18.55

Cirkeltræning
Cirkeltræning med puls og styrke: Dette 
hold er for alle, som har lyst til at få 
pulsen op og sved på panden. 
Onsdag kl. 20.00-20.55

Hit Fit Dance
En Hit Fit Dance time er for alle aldre og 
alle niveauer, da der vil være musik og 
trin for enhver smag. Så glæd dig til en 
super varm og lærerig dansetime.
Mandag/onsdag kl. 19.00-19.55

Voksenspring
Har du lidt springerfaring eller er du 
gammel springer, der har lyst til at tage 
det op igen, så er dette holdet for dig. 
Ca. hver fjerde torsdag kl. 20.00-21.30 (se 
datoer på hjemmesiden)

VOKSENHOLD

Nyhed

Nyhed

Nyhed

Nyhed

Gå på flere voksenhold og spar penge.

Du betaler fuld pris for første hold og halv pris for efterfølgende hold. Send 
en mail til aiatranbjerg.gymnastik@gmail.com for at gøre brug af tilbuddet.
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Forældre/barn
Vi vil i løbet af sæsonen arbejde med bl.a. 
grovmotorik, kropsbevidsthed, sange, 
lege og redskabsbaner.
Lørdag formiddag

Begynderspring 1 (6 år -)
Vi vil lære at lave ophop, rulle over 
skumplint, slå kolbøtter, vejrmøller og stå 
på hænder. Vi leger også meget.
Onsdag kl. 16.30-17.50

Spring/leg 4-5 år
Timen består af leg, løb, hop, rul, kravl på 
gulv og på de mange små og store 
redskaber. 
Tirsdag kl. 16.15-17.10 eller
Torsdag kl. 16.00-16.55

Begynderspring 2 (7 år -)
Vi vil lære at lave ophop, rulle over 
skumplint, slå kolbøtter, vejrmøller og stå 
på hænder. Vi går lige en “tand” mere op 
i at springe, end på hold 1.
Onsdag kl. 17.55-19.10

MGP Dans og leg (4-6 år)
Sjov og ballade, rytme og dans? Så er det 
MGP dans og leg du skal gå til.
Torsdag kl. 17.15-17.55

Spring let øvet
På holdet vil vi blive bedre til håndstand, 
møller, splithop, rulle over skumplint. Vi 
skal også lære kraftspring og salto.
Mandag kl. 16.15-17.40

Dance Kids 0.-3. kl.
Det bliver nogle sjove og aktive timer, 
hvor vi danser til en masse forskellig 
musik i kender fra radioen.
Torsdag kl. 18.00-18.55

Spring øvet
Vi arbejder videre med springene fra 
spring let øvet. Vi skal også lære 
araberspring og overslag.
Mandag kl. 17.45-19.10

Rytme og dans 9-13 år
Vi vil komme til at eksperimentere med 
forskellige dansearter til gode hits. Vi skal 
danse en masse og have det rigtig sjovt.
Tirsdag kl. 17.15-18.10

Spring-Aspiranterne
Vi skal arbejde videre med springene fra 
Spring øvrt. Vi skal også øve araber-flik og 
blive rigtigt gode til salto og overslag.
Torsdag kl. 17.00-18.25

Drengespring (6-12 år)
Vi lægger vægt på spring, men vi leger 
også. Vi springer på trampolin og airtrack 
og vi har det rigtig sjovt.
Tirsdag kl. 17.15-18.40

AIA-springerne (udtaget hold)
Dette hold er for øvede gymnaster, som 
har stor interesse i at blive bedre inden 
for gymnastikken, men samtidig har et 
ønske om at have det sjovt.
Tirsdag 18.45-20.10 og
torsdag 18.30-19.55

BØRNEHOLD

Nyhed

Nyhed
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Holdplan og priser

Tranbjergskolen, Grønløkke Allé

Mandag 16.15-17.40 Spring let øvet Michael, Sofie og Emma 820 kr
17.45-19.10 Spring øvet Michael, Sofie og Emma 820 kr
19.15-20.10 Herremotion Noomi 650 kr

Tirsdag 16.15-17.10 Spring/leg 4-5 år Line
17.15-18.40 Drengespring fra 6 år Steven og Søren 820 kr
18.45-20.10 AIA-springerne Cecilie, Julie, Steven m. fl. 1385 kr

Onsdag 16.30-17.50 Begynderspring 1 Henriette og Freja 725 kr
17.55-19.10 Begynderspring 2 Henriette og Freja 725 kr
19.15-20.10 Step Charlotte 790 kr

Torsdag 16.00-16.55 Spring/leg 4-5 år Thilde og Jakob 600 kr
17.00-18.25 Spring Aspiranterne Emma, Michael og Emilie 820 kr
18.30-19.55 AIA-springerne Emilie, Mathias, Tina m. fl. 1385 kr
20.00-21.30 Voksenspring Torkil og Mona 200 kr

Lørdag - 09.00-09.55 Forældre/barn 1½-3 år Mathilde 370 kr
lige uger 10.00-10.55 Forældre/barn 3-5 år Mathilde 370 kr

Lørdag - 09.00-09.55 Forældre/barn 1,5-3år Henriette 370 kr
ulige uger 10.00-10.55 Forældre/barn 3-5 år Henriette 370 kr

Tranbjergskolen, Kirketorvet

Mandag 17.30-18.55 Linedance Annette 990 kr
19.00-19.55 Hit Fit Dance (voksne) Vivi og Ditte 790 kr

Tirsdag 16.00-17.10 Glad gymnastik 55+ Lisbeth 650 kr
17.15-18.10 Rytme og dans 9-12 år Julie og Sofie 600 kr
18.30-19.25 Zumba Anette 790 kr

Onsdag 19.00-19.55 Hit Fit Dance (voksne) Vivi og Ditte 790 kr
20.00-20.55 Cirkeltræning Lene 790 kr

Torsdag 10.00-11.15 Træning i det fri Hanne 150 kr
16.00-17.10 50+ m/k Birgitte 650 kr
17.15-17.55 MGP Dans og leg (4-6 Nanna og Josefine 450 kr
18.00-18.55 Dance Kids (0.-3. kl) Nanna og Josefine 600 kr

Læs mere om holdene på: http://www.aiatranbjerg-gymnastik.dk/.
Tilmeldingen åbner søndag den 16. august 2020 kl. 12.

HOLDPLAN OG PRISER
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ANNONCE

Ny byrådskandidat
Socialdemokratisk partiforening i Tran-
bjerg opstiller ny byrådskandidat.

Partiforeningens bestyrelse peger forenin-
gens formand Regitse Rans, som ny byråds-
kandidat. På generalforsamlingen i sep-
tember vil bestyrelsen præsentere Regit-
seskandidatur og bede om medlemmernes 
opbakning, samtidig vil foreningens aktivi-
tetsprogram blive fremlagt.

Regitse bor i Tranbjerg, hvor hun har 
deltaget aktivt i forældrebestyrelse, spej-
derbestyrelse og Tranbjerg Fællesråd. I 
over 20 år har Regitse arbejdet med  ledige 

kommuner og er nu ansat i Skanderborg 
Kommune. I en lang årrække har Regitse 
været fagpolitisk engageret, som fællestil-
lidsrepræsentant i Skanderborg Kommune 
og i HK  Østjylland.

Regitses mærkesager
Det gode liv for alle i Tranbjerg.
Alle borgere skal opleve at være en del af 
fællesskabet og kunne leve gode liv i Tran-
bjerg. Derfor skal vi sikre, at der er boliger, 
som er til at betale, omsorg og tryghed for 
ældre og børn, gode daginstitutioner, en 
moderne skole, tidssvarende idræts- og 

Fornyelse og udbygning af tilbud og faci-
liteter i Tranbjerg er afgørende for, at det 
fortsat er attraktivt at bo i Tranbjerg. 
God skolegang og udviklingsmuligheder 
for alle børn og unge.
Alle børn har brug for trygge rammer og 

mulighed for at lære og udvikle sig til kom-
petente unge mennesker. Det gør vi med 
tidlig indsats og et stabilt forældresamar-
bejde i gode dagtilbud, en god skole, alsidi-
ge fritidstilbud og gode specialtilbud til de 
børn, hvis trivsel og udvikling bedst sikres 
her. Alle børn og unge mennesker skal i vid 
udstrækning kunne mestre eget liv, træffe 
sunde valg og gennemføre en ungdomsud-
dannelse, erhvervsuddannelse eller særligt 
tilrettelagt uddannelse (STU). Derfor er 
det ikke nok at bygge nye daginstitutioner, 
der er også brug for en ny, moderne sko-
le, som ramme om børnenes udvikling og 
skolegang.
Beskæftigelse.
Alt for mange borgere er uden for beskæf-
tigelse og bidrager ikke til fællesskabet. 
Mange borgere oplever at udfordringer, 
svigtende helbred og arbejdsevne, handi-
cap, sociale og psykiske udfordringer, ord-
blindhed og manglende eller utidssvarende 
uddannelse påvirker deres mulighed for at 
opnå beskæftigelse. Derfor skal vi sikre, 
at borgerne får den nødvendige hjælp og 
uddannelse til at komme i job, få en stabil 
forsørgelse og mulighed for at bidrage med 
det, de kan til fællesskabet. Det er godt 
for den enkelte - og godt for Tranbjerg og 
Aarhus.    

Regitse Rans  
i selskab med  
Nicolai Wammen.
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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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 b o r ge r b u d ge t

Tranbjerg har borgerne nu talt og 

udvalgt projekter for 320.000 kr.

Pengene går nu til at understøtte og 

skabe fællesskaber, hvor fysisk aktivitet 

indgår. I alt valgte borgerne mellem 12 

forslag, og seks forslag skilte sig ud ved 

at have fået flest stemmer. De seks forslag 

skal nu igangsættes af de borgere i Tran-

bjerg, som foreslog dem. Og snart kan du 

få glæde af dem!

Alle borgere i Tranbjerg kunne stem-

me, og det gjorde i alt 1213 borgere, og de 

valgte i gennemsnit at prioritere 4-5 for-

slag, som dem der skulle have del i pen-

gene. Afstemningsprocenten for Tranbjerg 

nåede dermed op på 16,1 % af folk med 

NemID i Tranbjerg. 

Går du ind på www.sammenomaarhus.

dk, kan du se hele resultatet og trykke ind 

på forslagene og læse om dem.

Projektet i Tranbjerg er et såkaldt del-

tagerbudget. Det er en del af Aarhus 

Kommunes forsøg med at lægge penge ud 

i lokalområder og lade borgere prioritere 

dem.

I

Tranbjerg borgere stemte og bestemte

Stort tillykke til Tranbjerg for den store 

opbakning og de mange gode projekter, 

der nu skal realiseres.

Er der spørgsmål til projektet eller til 

deltagerbudgetter, så kontakt Frederik 

Ingvardt på Frip@aarhus.dk

Antal stemmer Pris på projekt

Værested for byens Unge 739 40.000 kr.

Junglesti for børn og barnlige sjæle 671 70.000 kr.

Parkour bane 512 35.000 kr.

Tilgængeligt udstyr til kunstgræsbane i 
Tranbjerg

491 70.000 kr.

Opgradering af 0.klasses skolegård 482 60.000 kr.

Kort over ruter og spændende steder i 
Tranbjerg

452 30.000 kr.

De indkommende forsalg kan ses på Tranbjerg Bibliotek.

Oversigt over de forslag der fik flest stemmer og dermed midler til realisering af projektet.
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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
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AFFALDSINDSAMLING
MØD OS I

Den 19. 
september

tranbjerg
TIDENDE

Arrangeres af
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Tranbjerg Børnenes Venner vil gerne 
takke alle, som stemte i forbindelse 
med borgerbudgettet! Vi synes, alle 
forslag var supergode, og de kommer 
byens børn og unge til gode på den 
ene eller anden måde.

Af Charlotte Pless - Tranbjerg Børnenes 

Venner

elv har vi to ideer, som nu bliver re-

aliseret med støtte fra ”Sammen om 

Aarhus” – nemlig opgradering af 0. Klas-

ses skolegården og junglesti ved Natur-

centret! De ideer, som ikke fik stemmer 

nok, er bestemt ikke glemt og de bliver 

gemt, til en anden god gang.

Plan for Sammen om Aarhus projekterne
Noget af det, vi glæder os allermest over 

i forhold til, at det lige præcis var disse 

to ideer, som I stemte på er, at disse pro-

jekter kræver, at vi i byen hjælpes ad. Der 

vil blive brug for hjælpende kræfter, og vi 

vil invitere til arbejdsdage, så vi kan få en 

omgang ”gratis crossfit”, når der skal ryd-

des ud og gøres klar. Vi har allerede gjort 

os nogle erfaringer fra arbejdet med at få 

klargjort til klatretårnet i sandgården, og 

vi synes, det var helt fantastisk, at så man-

ge stillede op med hjælpende hænder! Det 

lover godt for de kommende projekter.

Vi glæder os helt vildt til at komme i 

gang, og planen er i skrivende stund, at 

vi allerede får lavet en hel del i 0. klasses 

skolegården i uge 30-31, så skolegården 

står frisk og klar, til når eleverne skal star-

te op efter sommerferien. Så når I læser 

dette i Tranbjerg Tidende, ser 0. klasses 

skolegården forhåbentlig helt anderledes 

ud og er forvandlet fra en kedelig jord-

bunke til en spændende og inspirerende 

skolegård. Husk, at skolegården er åben, 

så man er mere end velkommen til at kig-

ge forbi i weekenderne og lege og hygge! 

Junglestien går vi i gang med i sensom-

meren, og vi er så heldige at have kontakt 

til nogle folk, som har erfaring i at lave 

naturlegepladser. Planen for skoven ved 

siden af Naturcentret er, at junglestien 

primært skal laves med genbrugsmate-

rialer, og at den skal være en så naturlig 

del af skoven, som muligt. Her får vi også 

brug for hjælpende hænder, og vi melder 

ud efterhånden, som vi får overblik over 

opgaverne, og den endelige plan lægger 

klar. Det bliver SÅ fedt at få inddraget 

området rundt om Naturcentret, så stedet 

kan blive endnu mere attraktivt. Henning 

har også gang i nogle superspændende 

ting, som Tranbjerg Børnenes Venner rig-

tig gerne vil støtte op om.

Genbrugsguld og fondstips
I Tranbjerg Børnenes Venner bliver vi 

simpelthen så glade, når folk tænker på 

os, og det gør I heldigvis tit! 

Klatretårnet i sandgården på Tran-

bjergskolen afd. Kirketorvet var det første 

eksempel, hvor et aflagt legetårn nu har 

fået nyt liv til stor glæde for eleverne på 

Tranbjergskolen.

Men det er faktisk ikke det eneste. Pt. 

har vi en rigtig fed rutsjebane liggende, 

som vi skal have sat op på Naturcentret, 

og så har vi fået lov til at hente nogle le-

gehuse ved forskellige nedlagte institutio-

Bedre skolegård og ny junglesti

S
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ner. Dem henter vi her i sommerferien, 

og så skal vi have fundet den perfekte pla-

cering til dem. Alt dette sker kun fordi, I 

tænker på os, når der dukker muligheder 

op!

Og som om det ikke er nok, er I også 

megagode til at sende tips vores vej, når I 

møder en fond, som kunne være interes-

sant for os. Bliv endelig ved med det. Vi 

render efter alle muligheder i den gode 

sags tjeneste og er dybt taknemmelige for 

al den hjælp, vi får!

Det kan godt være, vi i Tranbjerg Bør-

nenes Venner går forrest, men for os er I 

en rigtig vigtig brik i arbejdet for at for-

bedre byens udearealer til glæde for alle i 

vores by. Sammen kan vi gøre mere.

b o r ge r b u d ge t

Formanden for Tranbjerg Børnenes Venner, Helle Søby Degn, er her på inspirationstur i ”junglen” ved siden 
af Naturcentret.
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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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Verdens største indendørs adventure-
golfskov er åbnet på Søren Nymarks 
Vej. 

Af Stina Christiansen

år man kigger ud over det flotte 

landskab med små træer, træstubbe, 

store sten og de grønne græstæpper, er 

det svært at forestille sig at der tidligere er 

blevet rullet cigarer i disse lokaler på Sø-

ren Nymarks Vej, hvor Skandinavisk To-

bakskompagni holdt til i mange år. 

Nu har Klaus Hansen forvandlet lo-

kalerne til 3.500 m2 forlystelsespark med 

adventure golf, petanque, poolborde og et 

lækkert caféområde, der passer ind i sko-

vidyllen. Nederst i lokalet er Jagthytten, 

hvor mindre selskaber kan nyde en for-

friskning, mens vinderne hyldes, og ta-

berne hånes. 

N

Tag et slag minigolf i tørvejr
- Vi har været i gang i omkring ni må-

neder. Vi skulle have åbnet i foråret, og 

var mere eller mindre klar til at åbne. 

Men så kom coronaen, og det satte tem-

poet på den sidste finish lidt ned, fortæl-

ler ejer Klaus Hansen. 

Corona-perioden har givet ham tid til 

at blive 110% klar, få puslet med de sidste 

detaljer og finde på lidt mere. 

Unikt sted
Klaus har selv fået idéen til stedet. 

- Stedet er helt unikt. Jeg har brugt 

meget tid ved Vesterhavet med mine børn, 

hvor der ligger en flot bane ved Sønder-

vig. Og hver gang vi er kørt derfra, har jeg 

tænkt, at det er mærkeligt, der ikke findes 

sådan en bane i Aarhus.

I 2018 solgte jeg min virksomhed, og 

så begyndte idéen at tage form. Jeg ville 

gerne trække adventure golf til Aarhus og 
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m i n i go l f

udviklede idéen til det skulle være inden-

dørs. Så jeg gik i gang med at finde egne-

de lokaler. Det var vigtigt, at det blev tæt 

på Aarhus – det koster trods alt mere at 

bygge indendørs end ude på en mark, så 

der skal noget publikum til. 

Hele idegrundlaget med sammensæt-

ningen af petanque, pool og adventure 

golf kommer oppe fra mit eget hoved. Jeg 

har en svensk samarbejdspartner, som har 

arbejdet med detaljerne på banerne, men 

jeg har selv tegnet indretningen med ca-

féstedet i midten af skoven, Jagthytten og 

den overordnede detaljegrad i det færdige 

resultat, siger Klaus Hansen, der selv bor 

i Højbjerg. 

Alle kan spille med
Golfskoven er for alle mellem 5 og 105 år 

– altså hele familien Danmark. 

- Alle kan finde ud af at gå en runde 

på sådan en bane her. Man kan hygge sig 

med adventure golf og bagefter få et lille 

glas og noget let mad at spise, siger Klaus 

Hansen. 

Og hvis du tænker på, hvad adventure 

golf er, så er det sådan set det samme som 

minigolf. Du ”putter” til bolden med en 

kølle og skal have bolden i hul med fær-

rest mulige slag. Banerne er større end til 

minigolf og bygget op i naturlige omgi-

velser uden for meget tivoli – i Golfsko-

ven er der ingen små møller eller ham-

sterhjul, som du skal spille bolden igen-

nem. Det er ren skovtur. Golfskoven er 

bygget op efter et princip om at give den 

rigtige fornemmelse af at være helt ude i 

skoven, og som Klaus kunne få lov til af 

brandmyndighederne. 

Og Klaus er i øvrigt i gang med at få 

en godkendelse af WMF (World Minigolf 

Federation), der gør at Golfskoven bliver 

den eneste indendørs bane i verden, der 

vil være godkendt til at afholde interna-

tionale mesterskaber i minigolf. 

I Golfskoven er der også petanqueba-

ner og poolborde. Der er også god plads 

udenfor, hvor der er en mindre park med 

petanquebaner, som alle gæster kan bruge 

gratis her i sommer.

Arbejde med glade mennesker
Klaus Hansen har haft eget virksomhed 

med import af erhvervsmøbler i de se-

neste 12 år. Da han solgte virksomheden, 

ville han gerne prøve noget nyt.

- Jeg er 52 år, så hvis jeg skal reali-

sere noget nyt og kunne følge op på det, 

så skal det være nu. Så jeg greb chancen, 

mens lysten var der, siger Klaus Hansen, 

der især glæder sig til en hverdag med 

masser af glade gæster. 

Vil du vide mere, kan du læse mere og 

booke baner på golfskoven.dk.

Klaus Hansen 
Indehaver af adventuregolf.
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Blandt andet er kommunen begyndt 
på ny rampe til tunnelen under Øster-
by Alle

Af Jørgen Dahlgaard, Sekr. i Fællesrådet

ndelig er der fuld gang i arbejdet 

med at lave ny og mindre stejl vest-

rampe til tunnelen under Østerby Alle. I 

skrivende stund er rydningen af området 

lige startet, og der skal selvsagt flyttes en 

hel del jord som en del af anlægsarbejdet.

En større opgave er desuden flytning 

og omlægning af en stor hovedledning fra 

Tranbjerg Varmevæk. Fjernvarmelednin-

gen går fra vekslerstationen på Østerby 

Alle mod vest og forsyner en stor del af 

Tranbjerg med varme. Det har sammen 

travlhed i kommunens Teknik & Miljø 

afd. forsinket projektet noget, da man 

selvsagt helst ikke vil afbryde forsyningen 

af varme midt i fyringssæsonen. Som det 

ser ud nu, bliver fjernvarmen afbrudt en 

dag i uge 34 for nogle forbrugere. Forsy-

ningen opretholdes til en del af byen ved 

brug af oliekedlerne på Varmeværket. Det 

vil Tranbjerg Varmevæk infomere nærme-

re om bl.a. via sms og hjemmesiden www.

tranbjergvarme.dk, når det bliver aktuelt.

Det var i marts 2019, at fik vi den go-

de nyhed om, at Byrådet havde godkendt 

projektet med en ny flad rampe ved tun-

nelen under Østerby Alle, sådan at cykli-

ster og barnevogne på en nem og sikker 

måde kan bruge tunnelen. Det er endt 

med en stor sløjfe mod syd. Det er den 

mest trafiksikre løsning, da sløjfen tvinger 

hastigheden ned for cykler m.m. Desuden 

E

Gang i store og små trafikprojekter

bliver det fortsat muligt at krydse stien 

for at komme over til boldbanen. En del 

af den gamle trappe ned til tunnelen be-

vares dog. Du kan se en tegning på tran-

bjerg.dk 

Alt i alt er det planen, at den nye ram-

pe står færdig inden uge 43. Vi glæder os 

allerede.

Stikrydsninger på Tingskov Alle
Vi har desuden fået lovning på, at der bli-

ver lavet en ny stikrydsning med en ny 

midterhelle ved den gamle busendestation 

sådan, at man kan komme fra den gen-

nemgående sti og over til søen på en mere 

trafiksikker måde.

Stikrydsningen i den vestlige ende af 

Tingskov Alle driller desværre forstsat. 
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f æ l l e s r å d e t

Foreløbig bliver det gamle busskur flyttet 

for at forbedre oversigtsforholdene for cy-

kellister, der kører mod syd ad stien langs 

vestdelen af Kirkevænget og som skal 

krydse Tingskov Alle for at køre videre 

ned ad Sønderbro. 

Vores drøm er desuden en mindre 

ombygning af lyskrydset Landevejen/

Tingskov Alle/Orholt Alle, så bliver bedre 

plads til cykellister – især på sydsiden.

Nye hastighedszoner på 40 km/t ?
Endelig er projektet med etablering af nye 

hastighedszoner i Tranbjerg kommet med 

på budgettet for år 2020. Vi er spændte på 

at se, hvor omfattende det bliver. Vi mel-

der ud, så snart vi ved noget mere.

Bering-Beder Vejen
Tilslut vi vil nævne, at jordarbejdet med 

den nye Bering-Beder begynder for alvor 

i august og september ved Tingskovvej. 

Der er allerede en del trafikomlægninger 

med spærring af Hovvejen mod vest osv. 

Du kan følge det store projekt via web-

siden: bering-bedervejen.aarhus.dk samt 

via Facebook: www.facebook.com/groups/

BeringBederVejen.

Tranbjerg lokalcenterTranbjerg lokalcenter
søger 2 frivillige chaufførersøger 2 frivillige chauffører

Der skal køres ture med beboere fra Plejehjemmet
ca. 2 gange om måneden, samt en spisegruppe,

der bor i egen bolig. 
De bliver hentet hver 2. torsdag, spiser sammen i cafeen, 

hygger sig og derefter kørt hjem. 
Der kræves kun alm. kørekort.

Yderligere oplysninger
ved Peter Sørensen

Tlf. 23 39 96 85
mail: hanneps47@gmail.com
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Lars Kjærsgaard Johansen – Tranbjerg Lo-

kalhistoriske Samling

æsten alle gårde i Tranbjerg sogn var 

oprindelig fæstegårde under Moes-

gård Gods, men omkring 1850 købte de 

fleste fæstebønder deres gård og blev der-

med selvejere. Andre steder i Danmark 

var det sket nogle årtier tidligere. Over-

gangen til selveje betød, at gårdejerne blev 

mere engageret i gårdens drift og satsede 

på forbedringer, og der blev indført nye 

driftsformer og indkøbt nye maskiner.  

Konjunkturerne var gunstige for landbru-

get efter 1850, så overgangen til selveje 

lykkedes for næsten alle. Og de nyopret-

tede sparekasser sørgede for, at gårdejerne 

havde lånemuligheder. 

Efterhånden blev der også råd til at 

sende sønnerne på landbrugsskole, og bå-

de sønner og døtre kom på højskole. Her-

igennem fik de ny viden på mange områ-

der og blev mere selvbevidste. Det brugte 

de senere, da de involverede sig i fagligt 

foreningsarbejde, fx i andelsbevægelsen, 

og i det politiske liv. 

Mikael Nielsens opvækst og skolegang
En person, der personificerede denne 

udvikling, var Mikael Nielsen. Han blev 

født den 7. januar 1882 på slægtsgården 

Søndergård i Østerby, som i dag ligger 

på hjørnet af Tingskov Alle og Obstrup-

vej. Han blev døbt Niels Mikael Nielsen, 

men brugte ikke sit første fornavn. Hans 

forældre var Niels Nielsen og Jensine Mi-

kaelsen, som fik fem børn. Mikael var den 

førstefødte, og han blev storebror til tre 

brødre og en søster.

Da Mikael begyndte i Tranbjerg Sko-

le, fik han som lærer Jens Andersen, der 

havde været skolens førstelærer siden 

1860. Jens Andersen var en kendt person 

i Østjylland, dels for sit arbejde i Aarhus 

Amtsråd og dels for sit job som leder af 

Landbosparekassen i Aarhus fra 1887 (til 

1906). Hans andre job betød imidlertid, 

at børnene nogle gange om sommeren 

skulle møde kl. 6.00 om morgenen, så 

han senere på formiddagen kunne tage 

ind til sit arbejde i sparekassen.  Mikael 

Nielsen har endda fortalt, at han skulle 

hjælpe med at få kreaturerne ind til malk-

ning, inden han mødte i skolen.  

Jens Andersen holdt som førstelærer 

i 1892 for at koncentrere sig om jobbet i 

Landbosparekassen. Pudsigt nok blev også 

Mikael Nielsen senere direktør for Land-

bosparekassen i Aarhus. 

Efter skoletiden kom Mikael Nielsen 

ud at tjene på forskellige gårde, inden han 

blev elev på Ask Højskole 1900-1901. Tu-

ren mellem hjemmet og højskolen foregik 

til fods på markveje via Testrup og Ravn-

holt. Den landbrugsfaglige uddannelse fik 

han på Malling Landbrugsskole, hvor han 

var elev i 1903-1904. 

Ægteskab og tillidsposter
Mikael Nielsen var blevet forlovet med 

Kirsten Andersen fra Tingskovgård i 

Østerby, der lå på Trankær Mosevej, men 

Kirsten døde af tuberkulose i 1908.  Kir-

sten havde været enebarn, og da hendes 

forældre overvejede at gå på pension, 

medvirkede de til, at Mikael Nielsen kun-

ne overtage Tingskovgård, da han i 1910 

giftede sig med Dagmar Borgbjerg fra 

Mikael Nielsen

N
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Blegind. Ved deres bryllup var Kirstens far 

forlover for Mikael.

Dagmar og Mikael fik i løbet af de føl-

gende ni år tre børn: Jens Kristian, Karen 

og Henry. Dagmar blev imidlertid syg, og 

hun døde i 1929 efter nogle års sygdom. 

Mikael havde derefter en husbestyrerin-

de til at tage sig af de yngste børn og det 

huslige arbejde, for på det tidspunkt hav-

de Mikael flere krævende tillidsposter. 

Allerede i 1910´erne og 1920´erne hav-

de han været formand for Tranbjerg Fo-

derstofforretning, Tranbjerg Andelsmejeri 

og for menighedsrådet. Endvidere var han 

i en periode indtil 1933 næstformand for 

Odder Andelssvineslagteri. 

I 1925 gik Mikael   Nielsen ind i det 

politiske arbejde, og blev valgt til sognerå-

det for Venstre. Fra 1925 til 1929 var han 

sognerådsformand for Holme-Tranbjerg 

kommune, som også omfattede Højbjerg. 

Sognerådet mødtes hver anden uge, og 

for det meste behandlede det omkring 20 

sager på et møde. Der var en del mindre 

sager, hvor personer søgte om nedsættelse 

af skatten eller om tilladelse til at opføre 

bygninger, men sognerådet var også an-

svarlig for driften af kommunens skoler. 

Det var også kontaktleddet til central-

administrationen og skulle sørge for, at 

love og cirkulærer blev ført ud i livet. Det 

var derfor et omfattende arbejde at være 

Holme-Tranbjerg sogneråd 1925-1929 fotograferet i Tranbjerg Kros have. Mikael Nielsen sidder i forreste række som nr. 2 
fra venstre. Søjlerne stammer fra Landsudstillingen i Aarhus 1909.
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sognerådsformand.

Mikael Nielsen trådte ud af sognerådet 

i 1929 og arbejdede ikke siden som aktiv 

politiker. Allerede i 1926 havde han fået 

en tillidspost, som skulle blive bestem-

mende for resten af hans liv, idet han var 

blevet udpeget som medlem af bestyrel-

sen (direktionen) af Landbosparekassen i 

Aarhus.

Nyt ægteskab og direktør for  
Landbosparekassen
Mikael Nielsen var stadigvæk gårdejer, 

men for at klare driften var der ansat to 

karle, en såkaldt malkekone og en hus-

bestyrerinde. I 1931 blev han gift med 

Nanna Rasmussen, som også var født i 

Østerby, faktisk på nabogården til Mikaels 

barndomshjem ”Søndergård”. Imidlertid 

var Mikael Nielsen på det tidspunkt 18 år.

Nanna var blevet enke i en ung alder, 

og derefter besluttede hun sig til at ud-

danne sig som massør i København. Un-

der et besøg i Østerby traf hun Mikael 

Nielsen, og i august 1931 blev de viet i 

Grundtvigskirken i København. Året efter 

fik de sønnen Holger.

I 1935 blev Mikael Nielsen formand 

for Direktionen (direktør) i Landbo-

sparekassen. Det var selvfølgelig et fuld-

tidsarbejde, og derfor forpagtede han 

”Tingskovgård” ud til sin ældste søn Jens 

Kristian i 1937. Samtidig flyttede Mikael, 

Nanna og Holger til Tranbjerg, hvor de 

havde købt huset på Tranbjergvej 8.

Landbosparekassen i Aarhus blev op-

rettet i 1862 for at give ”landboere”, dvs. 

gårdejere og husmænd, bedre mulighed 

for at optage lån til bygninger og maski-

ner mod sikkerhed i ejendom. Den lå i 

Østergade 9. Efter Mikael Nielsen blev 

direktør begyndte Landbosparekassen at 

oprette filialer omkring Aarhus, den første 

i Hjortshøj i 1936. I alt blev der med ti-

den oprettet 18 filialer.

Mikael, Holger og Nanna Nielsen ca. 1946
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Mikael Nielsen på tyskernes  
likvideringsliste
I 1939 besluttede Landbosparekassen at 

opføre en ny og meget større bygning 

på hjørnet af Søndergade og Østergade. 

Det var arkitektfirmaet C.F. Møller, der 

stod for opførelsen af den fire etages røde 

hjørneejendom, der ligger over for Sal-

ling, og byggeriet begyndte i 1942. 

I Østergade 5 havde der ligget et ba-

geri, der samarbejdede med tyskerne, og 

som derfor var blevet saboteret. Kom-

munen ønskede ikke at give tilladelse til 

at genopføre bageriet, men tilbød i stedet 

Landbosparekassen at udvide nybygnin-

gen med ca. 10 meter. Det accepterede 

Mikael Nielsen, men derved pådrog han 

sig bagerfamiliens vrede, især fra de to 

sønner, som arbejdede for tyskerne. De 

fik sat ham på tyskernes likvideringsli-

ste. Personer på den blev dræbt som gen-

gæld for modstandsbevægelsens drab på 

stikkere.

Via en lækage fik Mikael Nielsen op-

lysningen af en betjent, som bad ham for-

lade Aarhus hurtigst muligt, og betjenten 

kørte ham til Tranbjerg. Her pakkede Mi-

kael Nielsen en kuffert og satte sin hustru 

ind i sagen, inden betjenten kørte ham 

til Hasselager station. Dagen efter rej-

ste Nanna Nielsen efter sin mand. Deres 

11- årige søn Holger, som har fortalt hi-

storien, fik intet at vide, men flyttede til 

sin bror på Tingskovgård. Ægteparret var 

rejst ned til Mikaels bror, der boede i To-

bøl ved Ribe, og senere flyttede de rundt 

til andre familiemedlemmer.

Efter en måned fik Mikael Nielsen be-

sked om, at han var blevet slettet af likvi-

dationslisten, og ægteparret vendte tilbage 

til Tranbjerg, og der skete dem ikke noget 

senere. Men Landbosparekassens sagfører, 

Holger Kristensen, blev dræbt i februar 

1944 ved sin bopæl i Klintegården.

1950 – 1965
Mikael Nielsen havde stadigvæk adskil-

lige tillidsposter, og han var bl.a. formand 

for Sparekasserne i Aarhus Amt. Men han 

sagde dog nej tak, da han blev opfordret 

til at blive medlem af Rotary, idet han ik-

ke ville bruge tid til det midt på dagen.

I 1950 solgte Mikael Nielsen Tingskov-

gård til sønnen Henry, der havde over-

taget forpagtningen. Året efter blev han 

udnævnt til Ridder af Dannebrogsorde-

nen. Da han i 1952 fyldte 70 år, blev han 

opfordret til at fortsætte som direktør, og 

han gik først på pension som 75-årig efter 

at have ledet Landbosparekassen i 22 år. 

De sidste to år var dog på nedsat tid, da 

han kun mødte hver anden dag. Selv om 

sparekassen fortsat ville give Mikael Niel-

sen samme løn, ville han kun have løn 

som pensionist. Det overskydende beløb 

blev sat i en fond, som uddelte legater til 

unge under uddannelse.

Mikael Nielsen blev i september 1958 

udnævnt til æreshøstgæst og fik Oplands-

samvirkets hædersmedalje ved en stor 

høstfest i Aarhus-hallen arrangeret af Op-

landssamvirket. Begrundelsen var, at han 

gennem sit 30 års virke i Landbosparekas-

sen konstant havde arbejdet for at styrke 

samarbejdet mellem land og by.

I Mikaels Nielsens sidste år gik det til-

bage med helbredet, og han døde i sep-

tember 1965. Hustruen Nanna døde i 

1984. Deres søn Holger Nielsen bor i 

dag i Skanderborg, og hans erindringer 

om forældrene og fotografier har dannet 

grundlaget for denne artikel.
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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

Det er en gammel tradition i hele lan-
det at holde høstgudstjeneste en gang 
om året for at give plads til vores tak-
nemmelighed. 
Kom derfor også i år til høstgudstjeneste 
i Tranbjerg kirke den 20. september kl. 
10.00. 
Vi pynter kirken med nogle af årets af-
grøder, og hvis du har noget fra haven 
eller marken at bidrage med, så er du 
velkommen til at tage det med i kirken.

Efter gudstjenesten er der høstfrokost i 
Sognegården. 

I år serveres der økologiske sensom-
mer supper med masser af smag og 
lækkert topping leveret fra Supperiet i 
Hundslund. Der serveres 2 forskellige 
supper + kaffe, frugt og småkager. 
Pris 40 kr. pr. kuvert. 
Tilmelding senest onsdag d. 16. septem-
ber til kirkekontoret eller på hjemmesi-
den.
I forbindelse med frokosten holder vi 
auktion med de grøntsager og frugter, 
kirken er blevet pyntet med. Pengene 
fra auktionen, lige som fra indsamlin-
gen i kirken, går til Kirkens Korshær.

H Ø S T G U D S T J E N E S T E
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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 9. august 
10.00 Højmesse v. Anja Stokholm 
11.30  Dåbsgudstjeneste v. Anja Stok-

holm

Onsdag 12. august 
10.30  Friluftsgudstjeneste på Aarhus 

Friplejehjem v. Anja Stokholm

Søndag 16. august 
10.00 Højmesse v. Mia Knudsen 
11.30 Dåbsgudstjeneste v. Mia Knudsen

Torsdag 20. august 
17.00  Musikalsk Fyraften v. David  

Kessel og Branko Djordjevic

Lørdag 22. august 
 9.00 Konfirmation 7.z v. Anja Stokholm 
11.00 Konfirmation 7.y v. Mia Knudsen

Søndag 23. august 
 9.00 Konfirmation 7.x v. David Kessel

Onsdag 26. august 
14.00   Gudstjeneste på lokalcentret  

v. Anja Stokholm

Søndag 30. august 
10.00 Højmesse v. David Kessel 
11.30 Dåbsgudstjeneste v. David Kessel

Torsdag 3. september 
10.00  Musikandagt v. David Kessel og 

Branko Djordjevic

Søndag 6. september 
10.00 Højmesse v. Mia Knudsen

Tirsdag 8. september 
17.00  Aftenandagt med efterfølgende 

Årstidscafe i Sognegården

Onsdag 9. september 
10.30  Gudstjeneste på Aarhus Fripleje-

hjem

Søndag 13. september 
10.00 Højmesse v. Anja Stokholm 
11.30  Dåbsgudstjeneste  

v. Anja Stokholm

Torsdag 17. september 
17.00  Musikalsk Fyraften v. David Kes-

sel og Branko Djordjevic

Søndag 20. september 
10.00  Høstgudstjeneste v. David Kessel 

med efterfølgende høstfrokost  
i Sognegården

Torsdag 24. september 
19.30 Musik i Mørket

Søndag 27. september 
10.00 Højmesse v. Anja Stokholm

Onsdag 30. september 
10.30  Gudstjeneste på Aarhus Fripleje-

hjem

Torsdag 1. oktober 
10.00  Musikandagt v. David Kessel og 

Branko Djordjevic

Søndag 4. oktober 
10.00 Højmesse v. David Kessel

Andagter og  
musikalske fyraftener
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:
3. september kl. 10.00
1. oktober kl. 10.00

Musikalske fyraftener:
20. august kl. 17.00
17. september kl. 17.00
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PRÆSTENS RUBRIK

David J. Kessel

Omskiftelige tider

Ting kan hurtig ændre sig! Det er 
noget, vi har lært gennem de sidste 

måneder. Måske ser alt anderledes ud 
om to, seks eller tolv uger …
 Det er sidst i juni. Jeg sidder ved skri-
vebordet og kigger ud over min dejlige 
grønne have. Lige om lidt begynder 
min sommerferie – men inden skal jeg 
lige skrive noget til kirkebladet. Og det 
er faktisk ikke så nemt den her gang. 
For godt nok har vi en forestilling om, 
hvad der skal ske i månederne efter 
sommerferien, men der er også mange 
usikkerheder. Vi ved ikke, om alt er 
normaliseret, om skolen begynder som 
sædvanligt og konfirmandundervisnin-
gen kan foregå, som den plejer, om vi 
må holde gudstjenester med flere men-
nesker i kirken, eller om der stadig vil 
være restriktioner. Måske går det den 
anden vej, og reglerne bliver skærpet 
– meget kan ske på en måned. Det har 
vi lært i tiden siden marts. Og hvad jeg 
skriver i dag, kan ramme helt ved siden 
af, når det bliver læst om en måned.
 Ting kan hurtig ændre sig! Vi ved det 
godt. Og hvis der skulle en coronakrise 
til for at minde os om det, så er det må-
ske, fordi vi er så heldige ikke at have 

oplevet før, hvor hurtig ting kan gå fra 
at være gode til at være frygtelige. Et 
splitsekund og vores liv har ændret sig. 
At miste et elsket menneske, at blive al-
vorlig syg, at blive arbejdsløs – ting kan 
grundlæggende ændre sig, ofte uden 
varsel, uden chance for at man kan for-
berede sig fra den ene dag til den an-
den. Det er livets vilkår.
 Vores, kirkens opgave er at tale håb, 
fortrøstning og frimodighed ind i livets 
vilkår. For kernen af det, der igennem 
Jesus Kristus tales ind i vores virkelig-
hed er: Hav tillid! Hvad end der sker, så 
er det Guds vilje, at det ender godt. Tro 
er tillid til Guds vilje til at lade det gode 
sejre over ondskaben. Og fordi denne 
tillid er svær at holde fast i, når man bli-
ver konfronteret med virkelighedens 
omskiftelighed, skal det siges igen og 
igen. Det er derfor, vi også, da kirken 
blev lukket, blev ved med at komme ud 
med vores budskab på de sociale me-
dier med daglige tekster, små videoer 
og facebook-gudstjenester. Lige præcis 
fordi coronakrisen har skabt usikker-
hed og frygt, var det vigtigt at bevare 
muligheden for at trøste og styrke men-
nesker, der havde behov for det ved at 
tale Guds fortrøstningsfulde tilsagn ind 
i vores omskiftelige hverdag:
 ”For jeg er vis på, at hverken død el-
ler liv eller engle eller magter eller no-
get nuværende eller noget kommende 
eller kræfter eller noget i det høje el-
ler i det dybe eller nogen anden skab-
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ning kan skille os fra Guds kærlighed i 
Kristus Jesus, vor Herre.” 
(Rom. 8,38-39)
 Hvordan virkeligheden ser ud, når I 
læser den her tekst, kan jeg ikke vide 
lige nu. Men jeg ved, at vi i kirken, me-

nighedsråd, ansatte, præster og frivilli-
ge vil gøre, hvad vi kan, for at lade dette 
budskab blive levende for alle, der har 
brug for det – uafhængig af alt det, der 
ændrer sig igennem tiden. 

Som det fremgår af annonceringen an-
det steds i bladet, afholder menigheds-
rådet tirsdag den 18. august kl. 19.00 i 
Sognegården et ”menighedsmøde / of-
fentligt orienteringsmøde”.
 Indrømmet – det lyder lidt kedeligt, 
og sådan ser dagsordenen da også 
umiddelbart ud. Den er bestemt af Kir-
keministeriet, og det er såmænd ikke, 
fordi der sidder kedelige personer i mi-
nisteriet, men fordi alle sogne skal føl-
ge samme dagsorden. Og så er det jo 
begrænset, hvor kreativ man kan være 
i beskrivelsen af de faste punkter. Men 
det afholder ikke os for at lægge mere 
liv ind i punkterne – og det har vi tænkt 
os at gøre efter bedste evne!
 Ud over at orientere om rådets arbej-
de, som vi altså er pålagt at gøre, øn-
sker vi at lægge mest mulig tid til dialog 
ind i aftenens løb. Vi vil gerne debatte-
re og drøfte både nutid og fremtid samt 
indholdet i vort arbejde sammen med 
sognets indbyggere. Det er en debat, vi 
løbende har i menighedsrådet. Senest 
har vi, inden coronaen satte en stopper 
for vore møder, drøftet ”gudstjeneste-
livet” med udgangspunkt i rapporter, 
udarbejdet i regi af biskopperne. 
 Jeg kan love for, at det ikke er kede-
ligt at debattere gudstjenestelivet af i 
dag, og hvad vi som menighedsråd kan 
være med til at forandre. Eksempelvis: 
– skal vi droppe ind- og udgangsbøn? 
– hvad betyder det gammelkendte ri-

tual, og hvor meget kan vi ændre på? 
– hvordan gør vi det kirkelige ”sprog” 
mere nutidigt og forståeligt? – skal vi 
ha’ mere musik? – flere gudstjeneste-
former? – hvad har coronatiden lært 
os? – og hvad kan vi ta’ med os derfra? 
Osv. osv.
 Ovennævnte og meget mere vil vi 
som nævnt gerne debattere, men det 
er også emner, som det næste Menig-
hedsråd kommer til at forholde sig til. 
Og netop DU, kære medlem af Folke-
kirken, er inviteret til også at blive med-
lem af rådet. 
 Menighedsrådet ved Tranbjerg Kirke 
består af 12 valgte og tre fødte med-
lemmer (= præsterne). Det nye råd kan 
forhåbentligt vælges ved den ”valg-
forsamling”, som det nuværende råd 
inviterer til tirsdag den 15. september. 
De 15 medlemmer tiltræder en fire års-
periode 1. søndag i advent, dvs. den 29. 
november. Derfor efterlyser vi borgere, 
der er interesseret i det lokale kirkelige 
og diakonale liv, og som ønsker at være 
med til at videreudvikle sognets akti-
viteter – men også mere pragmatiske 
emner, såsom vore bygninger og kirke-
gården. Til orientering kan jeg oplyse, 
at ni ud af rådets 12 nuværende valgte 
medlemmer gerne vil fortsætte.
 Vi glæder os til at se jer!

På menighedsrådets vegne
Birgitte Pedersen, formand

Valg til Menighedsrådet / efterlysning
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Smilets ambassadør
– Med eventyrer, forfatter, tryllekunstner 
og samfundsdebattør på TV2-Østjylland. 

Jesper Grønkjær har gjort det til sin mis-
sion at drage ud til klodens fjerneste af-
kroge for at vise, at smilet er det sprog, 
vi alle taler. 

Han har en særlig evne til at få folk til at 
åbne sig op. Han mødes med narkoma-
ner, præster, politikere, kræftpatienter 
og mange andre. Hør blandt andet om 
hans møde med den frygtede kvinde-

Tak for’ed! 

– En hyldest til originalerne

I efteråret 2008 udgav sognepræst Tho-
mas Frøkjær, Skivholme, bogen ”Tak 
for’ed!” på forlaget Knakken. Bogen, 
som foreløbig er udkommet i to oplag, 
rummer historier og oplevelser fra for-
fatterens barndom i 1960’erne i lands-
byen Heltborg i Thy – bl.a. møder med 
en række mennesker, som vi nok i dag 
vil betegne som originaler.
 

Foredraget vil forme sig som en rejse 
tilbage i tiden til forfatterens barn-
domsland – til noget af alt det, han har 

O N S D A G S
F O R U M�

Eftermiddage, der giver et løft!

Onsdag den 2. september kl. 14.00

Onsdag den 7. oktober kl. 14.00

oplevet. Men selv om det naturligvis i 
første omgang er hans land, så vil det 
også et eller andet sted være tilhører-
nes. Historierne vil kalde minder frem 
for dem af noget tilsvarende. Af noget 
de har set og oplevet og glædet sig 
over. – Og af herlige mennesker, de 
har mødt og kendt – fra dengang før 
verden fik fart på. Historierne fortælles 
med begejstring, frimodighed og ud af 
stor taknemmelighed. – Og ikke mindst 
med glimt i øjet og smil på læben. Det 
er hensigten både at oplyse og vække 
til eftertænksomhed, men bestemt 
også at der skal være noget at grine af 
og smile af.
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lige massemorder “Hun-Djævelen”, 
med 400 liv på samvittigheden.

Jesper balancerer skarpt mellem hu-
mor og seriøsitet i sit møde med frem-
mede mennesker. Det bliver hver gang 
til hjertevarme samtaler, som han efter-
følgende videregiver i sine bøger, fore-
drag og tv-dokumentarer. 

I 25 år har han rejst verden rundt og 
samlet personlige beretninger. Han har 
besøgt indianere, munke, kannibaler, 
gangstere og beduiner. Han er nu opta-
get i ”Eventyrernes Klub” blandt nogle 
af de mest legendariske globetrotter. 

Jesper ved, hvad der sker, når man 
møder verden med smil fremfor med 
skepsis. Han bliver kaldt Smilets Am-
bassadør, og når du har hørt hans fore-
drag, så vil du vide hvorfor!

Kom og vær med til hyggelige og åbne 
eftermiddags-arrangementer i Tran-
bjerg Sognegård første onsdag i måne-
den. Vi synger fra Højskolesangbogen, 
hører foredrag, ser lysbilleder eller lyt-
ter til musik. 
Møderne begynder kl. 14.00, og vi får 
kaffe undervejs. OBS! På grund af co-
vid-19 tilmelding senest tirsdagen før.
 
Alle er velkomne – pris 30 kr.

ÅRSTIDSCafé

Fællesskab og 
hygge 

er overskriften over vores Årstids-
Café. 

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

Vi mødes næste gang tirsdag den 8. 
september kl. 17.00.

Aftenen begynder i kirken med 
lystænding og aftensang, hvorefter 
vi går i Sognegården og spiser af-
tensmad sammen.

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

Vi får desuden besøg af Anette 
Brøndum, som er tidligere præst 
ved Tranbjerg Kirke.

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

Tilmelding senest 31. august til  
Ulla Astrup
86 29 58 97 eller 
u.k.astrup@webspeed.dk
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Det er aldrig for sent at blive døbt! 

Men måske passer den klassiske bar-
nedåb søndag formiddag bare ikke lige 
dig.
 For tredje år i træk samarbejder alle 
kirkerne i Århus Søndre provsti om at 
holde DropInDåb. Der er ingen tilmel-
dingskrav, og du kan bare møde op og 
blive døbt. Det eneste, du skal med-
bringe, er billede-id, og hvis du er un-
der 18 år, skal du medbringe tilladelse 
fra forældremyndighedshavende. 
 DropInDåb er for dig, som ønsker at 
blive døbt under lidt mere uformelle 
forhold. Du kan både komme alene el-
ler komme sammen med enten gæster, 
familiemedlemmer eller venner, som 
du ønsker at dele dåbshandlingen med.
 DropInDåb er en stemningsfuld af-
ten med plads til alle.

Som noget nyt vil vi i år holde 
 DropInVielse fredag aften –  
efter DropInDåb.

DropInVielse er for alle, som ønsker 
at blive gift, og som gerne vil blive det 
’uden for meget postyr’. Tag blot din 
elskede under armen og medbring en 
prøvelsesattest (som I skal bestille via 
borger.dk, ca. en måned i forvejen).

Vi står klar med kirkerum, præster og 
masser af stemning og er klar til at vie 
jer – ganske uden tidsbestilling. I må 
komme alene som par – bare jer to, el-
ler I må tage nogle gæster med, som I 
ønsker at dele vielsen med. 

Uanset hvor mange I kommer, så glæ-
der vi os til at tage imod jer og til at fejre 
jeres kærlighed sammen med jer.

DropInDåb og DropInVielse
Fredag 6. november 2020 i Ravnsbjergkirken i Viby

Kl. 16-17.30: DropInDåb – kl. 17.30-19: DropInVielse.
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Toddlersalmesang
Kom og vær med, når vi har Toddlersal-
mesang i Tranbjerg Kirke for 1-5 årige 
og deres voksne. 
Her er nærvær og intimitet i fokus, når 
vi sammen med børnene synger salmer 
ledsaget af tegn, dans og stille musik. 
Hver gang slutter vi af med frugt, kiks 
og saft/ kaffe. 
Det er gratis og kræver ingen tilmel-
ding. 
Onsdage kl. 16.15-17.00 – med undta-
gelse af skoleferier og december. 
Opstart: 3. onsdag i august og 3. onsdag 
i januar. 
Ved kirke- og kulturmedarbejder Gitte 
Ranfelt Laugesen.

Babysalmesang
Kom og vær med til babysalmesang for 
babyer under 1 år og deres voksne tirs-
dage i Tranbjerg Kirke v. organist Bran-
ko Djordjevic og kirke- og kulturmed-
arbejder Gitte Ranfelt Laugesen. 

Det bliver et sammensurium af salme-
sang, nærvær, lystænding, bønner, fag-
ter, fordybelse, sanselighed og hygge. 
Bagefter drikker vi kaffe og snakker 
sammen i Sognegården. 

Tilmelding på www.tranbjergkirke.dk.

Holdstart: hhv. 3. tirsdag i august og 3. 
tirsdag i januar.

Gud og Spaghetti
Torsdage kl. 17 – ca. 18.15.
 
2020: 10. september, 8. oktober, 
5. november.

2021: 4. februar, 11. marts,  
8. april. 

En let børnegudstjeneste for alle sanser, 
med fortælling, sang og leg. 
Gudstjenesten varer ca. ½ time, hvoref-
ter der er fællesspisning, kreabord og 
godnatsang i Sognegården. 

Spring madlavningen over og  
tag børnene med i kirke! 

Børn gratis. Voksne: 30 kr. 

Tilmelding til spisning på 

www.tranbjergkirke.dk eller  

tlf.: 86 29 57 33 

senest dagen før. 

BØRN I KIRKEN
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Tranbjerg kirkes organist Branko 
Djordjevic og kirkesanger Søren Holm 
Bidstrup har i løbet af juni bestået hver 
deres kandidatuddannelse.
 
Branko har bestået kandidatuddan-
nelsen til musiker, klassisk kirkemusik, 
mens Søren har bestået kandidatud-
dannelsen til klassisk sang. De kan så-
ledes titulere sig cand.musicae.  Begge 
bestod i øvrigt med et flot 12-tal.

Søndag den 21. juni havde begge tjene-
ste, hvor de bogstaveligt talt sprudlede 
af musikalsk overskud og højt humør. 
Ved afslutningen bad sognepræst Da-
vid Kessel kirkegængerne blive sidden-
de nogle minutter, mens undertegnede 
på menighedsrådets vegne overrakte 
lykønskninger og en blomsterhilsen til 
de dygtige unge mænd.

Vi er i menighedsrådet umådeligt stolte 
over vore dygtige medarbejdere. Det 
gælder i denne situation Branko og Sø-
ren, men også vore øvrige medarbej-
dere, hvad enten de har deres virke ved 
kirke, kirkegård og/eller sognegård. 

Nogle medarbejdere er mere synlige 
end andre, men det ligger helt fast, at 
uanset funktion er vi alle afhængige af 
hinanden for at nå et samlet godt resul-
tat. Menighedsrådet sætter stor pris på 
alles lyst til og interesse i at uddanne 
sig hver på deres felt. Det kommer os 
alle i sognet til gode.

Birgitte Pedersen
Formand for menighedsrådet

CAND.MUS. x 2

Branko Djordjevic Søren Holm Bidstrup
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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
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FYRAFTENSSANG 
FRA HØJSKOLE-

SANGBOGEN 
 

 
Torsdag 27. august kl. 17.00-17.45  

i Sognegården 
FOR HELE FAMILIEN! 

VI MØDES TIL EN HYGGELIG FYRAFTENSSTUND 
OG SYNGER FRA HØJSKOLESANGBOGEN I 

SOGNEGÅRDEN. 
SANGENE VÆLGER VI PÅ DAGEN. 

 
Der vil være mulighed for at købe øl og vand. 
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Nye tiltag i  
SOGNEGÅRDEN  
p.g.a. coronavirus

Tilmelding til alle  
arrangementer
Vi glæder os rigtig meget til at åbne 
Sognegården op igen og byde jer vel-
kommen i vores nye møblement, efter 
et meget stille forår.
 Vi tænker rigtig meget i ekstra ren-
gøring, afstand og sprit, så det bliver så 
sikkert som muligt for alle at deltage i 
efterårets arrangementer.
 Derfor er der tilmelding til alle ar-
rangementer, også ONSDAGSFORUM 
(senest om tirsdagen), vi må pt. være 
50 personer i Sognegården, når vi ikke 
synger, og ca. 30 personer, når vi synger 
til Højskolesang. Ved Højskolesang til-
melding på dagen. 
 Vi har tilmelding for at kunne give 
den rigtige bordopstilling og de bedste 
trygge rammer for menigheden. Skulle 
der være en smittet i blandt os, har vi 
større mulighed for at begrænse smit-
tekæden.
 Vi håber på jeres forståelse.

Tilmelding til Kirkekontoret: 86 29 57 33
eller
kontor@tranbjergkirke.dk.

Menighedsmødet/ 
offentlig orienteringsmøde  
den 18. august er uden tilmelding.

På menighedsrådets vegne

Ane Marie Taszarek,  
formand for Aktivitetsudvalget

Konfirmations-
forberedelse

Efter sommerferien begynder et nyt 
forløb med konfirmationsforberedelse 
for 7. klasser.

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

Derfor har Kirkeministeriet oprettet sit 
eget system, som gør det nemt for os at 
kommunikere med jer og samtidig be-
skytter jer ift. datasikkerheden.

Derfor vil vi bede jer at tilmelde jeres 
børn på 
https://konfirmand.kirkenettet.dk/

Når I er tilmeldt, kan vi kommunikere 
med jer og I med os. Det er derfor vig-
tigt, at alle, der skal konfirmeres, tilmel-
der sig senest den 10. august, da man 
ellers kan gå glip af vigtige informatio-
ner!

Vi glæder os til at møde de nye konfir-
mandhold!

Undervisningen begynder i uge 35.

Anja, Mia og David

Nicolai
Tjenesten

SC
T

En at tale med ...

70 120 110
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Shop  -Amok
Genbrugs børnetøj

 
 

 
 

 
 

Seniorpigerne

Parkering i opkørslen
Det sker ganske ofte, at biler – både 
store og små – finder på at parkere i 
opkørslen til kirke, kirkegård og sog-
negård. Nogle parkerer i venstre side, 
andre i højre side.
 Jeg medgiver, det kan være fristen-
de i stedet for at skulle finde en plads 
på centrets store P-plads. Men uanset 
hvordan, hvor og hvornår er opkørslen 
altså ikke en parkeringsplads. Heller 
ikke i de få minutter det for den enkelte 
bilist tager at købe ind i centrets forret-
ninger.
 Jeg vil hermed appellere til områ-
dets bilister om at undlade at parkere 
i opkørslen. Især be’r jeg bilister være 
opmærksomme på, om kirkens flag er 
på halv stang. Dette fortæller nemlig, at 
en bisættelse enten er undervejs eller i 
gang, og at en rustvogn på et tidspunkt 
skal passere.
 På forhånd tak!

Birgitte Pedersen
Formand for Menighedsrådet

Basargruppen
Efter en lang pause i basararbejdet star-
ter basargruppen igen onsdag den 12. 
august kl. 14–16 i Sognegårdens kælder.
Nye deltagere er velkomne, og hvis 
nogen har brugbare rester af stof eller 
garn, modtager vi det gerne.
Basaren finder sted lørdag den 7. no-
vember fra kl. 10 - 14.
De indsamlede penge går via Folkekir-
kens Nødhjælp til brønde i det nordlige 
Malawi, hvor der er stor mangel på rent 
drikkevand.

Grethe Gylling

 besøgstjeneste
Vil du gerne have besøg, eller har du 
overskud til at blive besøgsven, så ring 
til Røde Kors’ kontaktperson her  
i området

Du kan også kontakte en af 
præsterne
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Musik i Mørket
Torsdag  24. september 19.30–21.30  

i Tranbjerg Kirke

19.30:  Kirken åbner, og musikken begynder

21.00: Aftensang 

21.30: Kirken lukker
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Siden 1. februar har Pernille Wittrup 
Gad været kirkegårdsleder på de tre 
kirkegårde i kirkegårdssamarbejdet, 
herunder Tranbjerg kirkegård. Pernille 
er ansat som kirkegårdsleder på deltid 
på de tre kirkegårde og fungerer den 
anden halvdel af tiden som udviklings-
konsulent for Søndre Provsti, hvor hun 
skal være med til at lave langsigtede ud-
viklings- og strategiplaner for kirkegår-
dene i provstiet.

 På kirkegårdskontoret arbejder Jane 
Gertsen fortsat som kirkegårdssekre-
tær med telefontid alle hverdage kl. 
9–12. 
 Som noget nyt vil Jane have fast 
kontortid rundt på alle tre kirkegårde. 
Hun vil derfor være på graverkonto-
ret i Tranbjerg hver fredag, hvor det vil 
være muligt at træffe hende fysisk. Hun 
vil derudover sidde i Frederikskirkens 
Sognegård hver mandag og ved Fre-

Nyt fra kirkegårdssamarbejdet

Kirkegårdssekretær Jane Gertsen og kirkegårdsleder Pernille Wittrup Gad
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denskirken tirsdag, onsdag og torsdag 
på adressen Jyllands Allé 124A. På den 
måde er det muligt at træffe kirkegårds-
sekretæren rundt i hele kirkegårdssam-
arbejdet. 
 Kirkegårdslederen vil ikke på samme 
måde have faste ugedage på de enkelte 
kirkegårde, da hun kører rundt i mel-
lem kirkegårdene alt efter, hvor der er 
behov for hende. Det vil derfor være 
lettest at træffe Pernille pr telefon eller 
mail. Og hun mødes også meget gerne 
med gravstedsejere og pårørende på 
kirkegården efter aftale. 

Her kan du se, hvem du skal kon-
takte alt efter, hvad din henvendel-
se drejer sig om.

Kirkegårdssekretær Jane Gertsen – 
tlf. 86 29 51 20 hverdage 9–12 eller 
pr. mail på jag@km.dk.

Henvendelser vedr. faktura, forny-
elser, forlængelser og sløjfninger 
af gravsteder samt oprettelse af 
aftaler om bl.a. pyntning af grav-
steder.

Gartner og teamkoordinator Søren 
Svenning – tlf. 51 66 59 35 man-tors 
7.30–15.30 og fredag 7.30–12.30.

Henvendelser vedr. planlægning 
af urnenedsættelser, udtagelse af 
gravsteder samt anlæg af gravste-
der.

Kirkegårdsleder Pernille Wittrup 
Gad – tlf. 40 12 30 10 hverdage 9–15 
eller pr. mail på pwl@km.dk.

Øvrige henvendelser.

Tranbjergkoret
Er du glad for at synge, så benyt dig af 
dette tilbud!

Koret starter efterårssæsonen tirsdag den 
1. september.

Koret øver hver tirsdag kl. 19.30-21.30 i 
Tranbjerg Kirkes Sognegård.

Vi er et kor, der synger et blandet re-
pertoire – klassisk og rytmisk.

Vi vil gerne være flere og søger nye san-
gere på alle stemmer: sopran, alt, tenor 
og bas.

Har du interesse i at synge i kor, er du 
velkommen til at prøve, om det er no-
get for dig.

Efterårssæsonen byder på et varieret 
repertoire – men kom selv og stift be-
kendtskab med koret.

Har du spørgsmål, er du velkommen til 
at kontakte 

Frode Nielsen,  tlf. 21 63 95 42
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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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