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Støtteforeningen

Tranbjerg
Børnenes

Venner

Parkourbane
Klatreglade børn og unge 
kan få brugt musklerne og 
balancen på den nye par-
kourbane, som Grundejer-
foreningen Børup har anlagt 
med midler fra borgerbud-
gettet. Se side 8.

Oplandsudvalget
En fl ok lokalpolitikere og en 
masse andre tog en tur rundt 
i Tranbjerg for at lade sig 
inspirere af, hvordan vi gør 
tingene herude. Tag med på 
turen på side 30.

Nye forpagtere i AIA
Nu kan du nyde en pizza, 
græsk mad eller en burger 
i den nye Café AIA, som de 
nye forpagtere har overtaget. 
Det kan der læses mere om 
på side 13.

Børnenes venner vandt årets frivilligpris
De fl este af de afgivne stemmer blev givet til Tranbjerg Bør-
nenes Venner, da de skulle vælge vinderen af årets frivillig-

pris. Gavechecken på de 5000 kroner, som Helle og Charlotte fi k 
overrakt, kommer naturligvis børnene i Tranbjerg til gode.

TT06-2020.indb   1TT06-2020.indb   1 21/09/2020   06.3621/09/2020   06.36



2 |

Tak for alle stemmerne til årets frivilligpris og igen tillyk-

ke til vinderne. Det er dejligt at se, at der er stor opbak-

ning til vores frivillige i byen. 

Og der er tilsyneladende rigtig god grund til at sætte pris 

på dem og huske at give dem et skulderklap – og husk at 

gøre det inden længe. For snart er de måske væk. 

Flere afdelinger oplever, at det bliver sværere og sværere 

at få frivillige. At forældrenes hænder ryger i bukselom-

men, inden træneren når at blive færdige med sætningen 

”Er der nogle, der kan hjælpe med…”.  

Afdelingerne kan fortælle om en forældregeneration, der 

ser et fritidstilbud som et pasningstilbud og glemmer, at 

det er drevet af frivillige, der selv bruger deres fritid og 

må få deres egen familie-kabale til at gå op, når de efter 

arbejde eller i weekenden tager tjansen som træner.

Jeg kan ikke lade være med at tænke på, at hvis vi nu alle 

sammen bare brugte en time om måneden på frivilligt 

arbejde. Tænk hvad vores by kunne have af tilbud, hvor 

fedt det ville være at være barn og hvilket sammenhold, 

det kunne skabe – og at det ville være så meget sjovere at 

være frivillig, fordi det kunne lette arbejdet og ikke bli-

ve en tung og krævende pligt. Så husk lige at få hånden 

op af lommen næste gang, en frivillig beder dig om lidt 

hjælp.

 Henning Sørensen 
ansvarshavende 

Grønløkke alle 92 
8310 Tranbjerg  
Telefon 4010 2648

 Else Andersen 
kasserer 

Nørrevænget 38 
8310 Tranbjerg 
Telefon 2485 6512

 Ivan Pedersen 
annoncer 

Jegstrupvænget 67 
8310 Tranbjerg 
Telefon 2074 1931

 Louise Homann 
Sørensen 

Hyrdevænget 1 
8310 Tranbjerg 
Telefon 2070 3451

 Stina Christiansen  
journalistik 

Kirkevænget 271 
8310 Tranbjerg 
Telefon 2124 7379

 Flemming Laursen 
produktion 

Jegstrupvænget 139
8310 Tranbjerg 
Telefon 4156 9199

 Søren Juhl 
produktion 

Grønløkke Allé 96 
8310 Tranbjerg 
Telefon 2043 0001

r e d a k t i o n

n æ s t e  n u m m e r

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 22. oktober,  
udgivelsesdatoen er den 18. november. 
Tryk: LaserTryk
Oplag: 4.600

Journalist • Stina Christiansen

Frivillighed  
– en mangelvare?
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Tranbjerg Bibliotek

Udstillinger 

Fotoklubben – ”Huset Trøjborg” udstiller fort-

sat flotte, stemningsfulde motiver fra Dan-

mark og udlandet på Tranbjerg Bibliotek til og 

med søndag d. 11. oktober. Det er landskabs-

billeder, situationsbilleder, naturbilleder og 

portrætter. 

Arrangementer 

Vi deler naturen 

I uge 41+42 udstiller vi dine naturfund på 

biblioteket. Har du fundet en smuk sten, et 

fossil, et flot sneglehus eller en pind, der lig-

ner din far? Så vil vi gerne låne og udstille dit 

fund. Aflever blot dine fund til personalet i 

den betjente åbningstid. Fortæl os gerne hvor 

det er fundet og om der knytter sig en sær-

lig historie til. Udstillingen løber i uge 41+42, 

men vi modtager fund fra uge 40 og helt frem 

til udstillingen slutter.

Forfatteraften med den lokale forfatter Linda 

Karen Prahl J. 

Linda Karen Prahl Jørgensen gæster for første 

gang Tranbjerg Bibliotek og fortæller om hen-

des debutbog »Stabilgrus« fra 2020. Kom forbi 

onsdag d. 7. oktober kl. 19.30-21.00 til en rig-

tig hyggelig aften med oplæsning, diskussion, 

bogsalg og hyggeligt samvær med andre. Billet 

reserveres på aakb.dk. 

Tegn på sten

Kom og vær med torsdag d. 15. oktober kl. 

12.30-17.00 til nogle hyggelige timer på bib-

lioteket. Tegn f.eks. dyr og monstre og deko-

rer med rulle-øjne. Vi sørger for materialerne, 

men har du selv en flot sten, du vil tegne på, 

så tag den gerne med. Aktiviteten er gratis og 

for alle. 

Obs: hold øje med aakb.dk for evt. ændringer/
aflysninger pga. Corona 

Bankohistorier 

Kom til en hyggelig eftermiddag onsdag d. 21. 

oktober kl. 16.30-17.30, hvor vi sammen lyt-

ter til en god historie, mens vi finder de rigtige 

ord på pladen og konkurrerer om at få banko! 

Bankohistorier er for dig, der går i 3. eller 4. 

klasse, som kan lide sjove, skøre og spændende 

universer – og som er klar på en konkurrence. 

Aktiviteten er gratis, men husk at reservere 

plads på aakb.dk.  

Koncert, fællessang og historie-
fortælling 

Lyt til børnekoret, syng med på fællessang og 

lev dig ind i en god historie. Torsdag d. 22. 

oktober fra kl. 16.30-17.30 fyldes biblioteket 

med stemmerne fra Tranbjerg Kirkes Spire- og 

Børnekor. Efter koncerten er der fællessang og 

højtlæsning i børnehøjde, men også voksne 

er meget velkomne. Aktiviteten er gratis, men 

husk at reservere plads på aakb.dk.  

Obs: hold øje med aakb.dk for evt. ændringer/
aflysninger pga. Corona
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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

Spøgelsesvandring i Tranbjerg 

Aftenen inden Allehelgensaften/Halloween 

fredag d. 30. oktober kl. 19-20 kan du sammen 

med andre komme med på en gåtur rundt i 

Tranbjerg og lytte til grufulde historier. Vi mø-

des udenfor Tranbjerg Centrets hovedindgang 

kl. 19. Turen er primært for voksne og gratis.      

Monsterjagten 

Vores monsterbog er faldet ned på gulvet, så 

alle de frække monstre er løbet fra os og ud i 

børnebiblioteket. De skal fanges inden de laver 

for meget ballade, derfor har vi brug for nogle 

super seje monsterjægere onsdag d. 4. novem-

ber kl. 10.00-11.00, som kan opspore og fange 

alle monstrene igen. Monsterjagten er for de 

4-6 årige. Aktiviteten er gratis, men tilmelding 

er nødvendig på aakb.dk. Kun børn skal have 

billet. 

Obs: hold øje med aakb.dk for evt. ændringer/
aflysninger pga. Corona 

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. 5. 

november kl. 17-19.00.              

Sæsonens bøger 

Sæsonens Bøger turnerer atter rundt på Aar-

hus Bibliotekerne og giver en lyngennemgang 

af årets bedste udgivelser. Udover en kæmpe 

stak bøger medbringer de tre biblioteksmedar-

bejdere også en masse læseglæde, når de præ-

senterer deres bedste læseoplevelser fra 2020. 

Det er mandag d. 16. november kl. 19-21. Ar-

rangementet er gratis, men tilmelding er nød-

vendig på aakb.dk.

Opfordring
Herfra Tranbjerg Bibliotek skal lyde en varm 
opfordring til dig om at bruge hjemmesi-
den aakb.dk/arrangementer til at holde dig 
opdateret og læse mere information om 
arrangementer og aktiviteter på Tranbjerg 
Bibliotek. 

På aakb.dk/arrangementer skriver vi æn-
dringer og aflysninger og det er også her vi 
lægger spontane, uforudsete arrangementer 
eller aktiviteter op, som ikke når at komme 
med i Tranbjerg Tidende. Det er også på 
denne hjemmeside, at du kan bestille billet-
ter til arrangementerne. Så tag et kig på den 
en gang imellem og bliv overrasket. 
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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
Så er Lokalcenteret åbnet for Tranbjergs borgere:
Men med begrænsninger af antal deltagere ved de enkelte aktiviteter.

Vi håber, at der ikke komme strammere restriktioner igen.

Håbet er nemlig, at nedenstående vil kunne fi nde sted.

07. okt. Kl. 10 - 12 Brugerrådsmøde  
14. okt. Kl. 10 - 15  Tøjsalg
29. okt.  Kl. 13  Frokostjazz 

(tilmelding nødvendig p.g.a. begrænset deltagerantal)
04. nov. kl. 10 - 12  Brugerrådsmøde
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
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V

Stor tak til byens borgere for at stem-
me på anlæggelsen af en ny parkour-
bane som en del af borgerbudgettet 
”Fællesskab og bevægelse i Tranbjerg”

Af Robert Thoft Christensen – Formand 

Grundejerforeningen Børup

i blev glædeligt overraskede over de 

mange stemmer og ikke mindst tilli-

den, vi blev vist ved at få bevilliget 35.000 

kr. i støtte til anlæggelsen af en ny park-

ourbane i Tranbjerg.

Sammen med Århus kommunes ud-

viklingskonsulent og de frivillige gik vi 

straks i gang med at planlægge projektet 

og kom hurtigt frem til, at vi gerne ville 

kunne tilbyde lidt mere, end vi i første 

omgang havde fremlagt. Vi besluttede 

derfor at undersøge muligheden for at 

tilføje lidt fl ere redskaber for også at ind-

drage de mindste børn i muligheden for 

sund, fysisk udfoldelse.

Større legeredskabs-løsning
Således tog vi kontakt til legeredskabs-

leverandøren Aktiv Leg omkring mulige 

Ny parkourbane

løsninger og blev enige om også at inklu-

dere balancebomme, et kolbøttestativ og 

et trappestativ.

Efter at have fået godkendt byggean-

søgningen i august gik et stort hold ener-

giske frivillige hjælpere i tæt samarbejde 

med Aktiv Legs montører i september i 

gang med at grave ud og anlægge de nye 

parkourbane-redskaber. 

Redskaberne fi k herefter udført den 

lovpligtige certifi cerede inspektion og 

godkendelse af legepladsinspektions-fi r-

maet Dalpin, hvorefter vi glade modtog 

ibrugtagningstilladelsen fra kommunen.

Det er med stor stolthed i stemmen, at 

vi således kan byde velkommen til Tran-

bjergs nye parkourbane. 

Grønne planter
Med støtte fra Friluftsrådet planter vi i 

løbet af efteråret træer og buske for at 

binde parkourbane-redskaberne naturligt 

ind i området.

Vi glæder os til at se jer og endnu en-

gang tak for støtten.
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p a r ko u r b a n e

Stor tak til de frivillige hjælpere for det hårde slid med at grave ud til redskaberne.

Opsætning af parkourbaneredskaberne er udført i robinie træ og rustfrie stålstænger.
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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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f r i v i l l i g p r i s

Kun 10 stemmer skilte årets vinder fra 
nummer 2 da stemmerne om Frivillig-
pris´20 var talt op.

Af Stina Christiansen/Henning Sørensen

ed kun 266 stemmer i stemmebok-

sen gik gruppen omkring Frivillig-

pris i gang med at tælle stemmer op. Der 

tegnede sig hurtigt et billede af, at det 

kunne blive ”close race” om 1. pladsen, og 

da optællingen var slut, kunne vi konsta-

tere, at årets vinder blev Tranbjerg Børne-

nes Venner. Redaktøren for Tranbjerg Ti-

dende, Henning Sørensen, fandt to glade 

repræsentanter for Tranbjerg Børnenes 

Venner, Helle Søby Degn og Charlotte 

Vind Pless, bag AIA, hvor de fik overrakt 

præmie, diplom og erindringsgave. 

- Vi er megaglade for prisen, det be-

tyder jo, at nogen sætter pris på det ar-

bejde, vi laver, og det bliver vi da bare så 

taknemmelig over, at de viser med denne 

pris! Vi tænker, at pengene skal gå til ét af 

de projekter, som vi er i gang med, enten 

M

Vinderen er fundet
0. klasses skolegården eller junglestien ved 

Naturcentret. Nu har vi jo ekstra meget 

gejst til at gøre disse projekter færdige til 

gavn for byens børn og alle andre, som vil 

bruge disse steder til leg og hygge, siger 

Helle Søby Degn.

- Vi tænker også, at prisen viser, at by-

en efterhånden er ved at kende forenin-

gen, og det er vi også virkelig glade for, 

supplerer Charlotte Vind Pless.

På 2. pladsen kom Anni Berthelsen og 

Kirsten Andersen, mens 3. pladsen gik til 

Eva Gedsø. De modtog alle blomster.

Vinderen af gavekortet på 500 kr. til 

SuperBrugsen blev efter lodtrækning Ma-

rianne Pedersen.

Tranbjerg Tidende siger 1000 tak til 

alle, der brugte tid på at indstille en kan-

didat, til dem der brugte tid på at stemme 

og endelig til gruppen med repræsentan-

ter fra menighedsrådet, AIA Tranbjerg, 

Tranbjerg Fællesråd og Lokalcenteret for 

at være med til at udvælge finalister og 

tælle stemmer op.

FRIVILLIGPRIS
T R A N B J E R Ǵ 20

Støtteforeningen

Tranbjerg
Børnenes

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

Ved reparation kan cykler afhentes efter 1-2 hverdage.

Åbningstider:
Mandag-Torsdag: kl. 10.00-17.30

Fredag: kl. 10.00-18.00

Lørdag: kl. 10.00-13.00

Tlf. 86 29 33 22

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

Living Frisør
 & Hudpleje Dame & Herre
  86 29 43 00

Tranbjerg Hovedgade 68 · 8310 Tranbjerg
mandag lukket
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c a fe t e r i a

Far og datter står klar med nyt me-
nukort med spændende mad til alle i 
familien og nye tiltag i cafeteriet på 
Grønløkke Allé.

Af Stina Christiansen

onica og Farnoush Tahmosbirad 

åbnede sidst i september dørene til 

det nye, renoverede cafeteria i hallen på 

Grønløkke Allé. Navnet på den nye café 

bliver Café AIA.

De er nemlig de nye forpagtere og vil 

sørge for, at hallens og banernes brugere 

kan få slukket tørsten og få noget at spise.

Monica bliver den nye forpagter og 

hendes far Farnoush kommer primært til 

at stå for maden i cafeen. De har tidligere 

haft Mamas køkken i Solbjerg og pizzaria/

M

Nye forpagtere i AIA’s cafeteria
grill på Hovedgaden i Tranbjerg, hvor en 

del Tranbjerg-borgere nok har hentet af-

tensmaden gennem årene.

På deres menukort er der både pizzaer, 

burgere, grillretter og græske retter, og el-

lers er de åbne for forslag til, hvad byens 

borgere kan se som den store sællert. Alle 

retterne kan naturligvis købes i cafeteriet 

men også tages med hjem. Men de lover 

også kaffe til fornuftige priser, så kaffetør-

stige forældre kan nyde en kop, mens bør-

nene er til sport.

Du kan tjekke menuen og åbningsti-

derne på deres Facebookside og hjem-

meside. Cafeteriet vil have åbent hver dag 

fra 16.30 til 22.30 og i weekenderne – dog 

formentlig med en enkelt fridag i hverda-

gene til Farnoush.

Monica og Farnoush Tahmosbirad er de nye forpagtere i AIA’s cafeteria.
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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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Kærlighed til ens fodboldhold er ikke 
noget, der ruster. Det er Anton Peder-
sen beviset på.

Af Stina Christiansen

nton Pedersen var 6 år, første gang 

hans far tog ham med på Aarhus 

Stadion for at se AIA spille. Og i de 91 år, 

der er gået siden da, har AIA/AIA Tran-

bjerg været Antons fodboldklub. 

Han har fulgt næsten alle hjemme-

kampe siden, og når det kan lade sig gøre, 

kommer han også til udekampene.

Han bor på Lokalcenteret ved Møl-

levangen og tager bussen og flextaxa for 

at komme frem til kampene. På Grøn-

A

97-årige Anton støtter AIA
løkke må han skubbe sin rollator over tre 

baner, inden han med hjælp fra andre, 

kan komme ned af trappen og hen på tri-

bunen. 

Anton brænder for, at klubben får den 

længe ønskede kunstgræsbane, og han 

har derfor, af sin sparsomme pen-

sion, givet 1000 kroner til den nye ba-

ne. Pengene blev overrakt i forbindelse 

med en hjemmekamp - i kolde kon-

tanter, da 97-årige Anton ikke tilhører 

computergenerationen.

DBU har i øvrigt lavet en rigtig fin vi-

deo med Anton, som du kan finde ved at 

google ’Anton Pedersen DBU’.
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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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Kommunen har renoveret en stor del 
af stierne i skoven ved Skovgårdsvæn-
get og Grønløkke Allé og anlagt en ny 
sti.

Af Stina Christiansen

u har måske allerede været ovre 

og nyde de 1200 meter renoverede 

skovveje, der har fået et nyt lag grus. Sam-

tidig er der kommet en sti ved bassinet på 

650 meter. 

- Vi har anlagt en ny sti inde på hun-

delufterstien, så stien kan holde sig tør. 

Der var en sti ude ved bassinet, men 

den blev oversvømmet, da bassinet har 

det med at brede sig, fortæller Tor Al-

brechtsen, der er Skov og Landskabsin-

geniør i Aarhus Kommunes Teknik- og 

Miljøafdeling. 

Derudover er der blevet fældet en del 

træer ved skoven ved Jegstrupvej ud for 

Tranernes spejderhytte.

- Vi skærer normalt den yderste række 

ned for at skabe lys og luft på stien, så 

den ikke er så buldermørk, og den kan 

tørre igen, når det har regnet, forklarer 

Tor Albrechtsen.

Stierne er dækket med 10-15 cm fin 

grus og banket på plads. Der er tale om 

finstabil grus på 22 mm. Det betyder, at 

der ikke er store sten i gruset. Kort sagt – 

rigtig fine stier. 

D

To kilometer ny 
skovsti
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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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Af Anne Christine Kusk, Tranbjergskolen

er var stor glæde og begejstring, da 

Tranbjergskolen i slutningen af 

august kunne uddele Chromebooks til 

eleverne på 2. til 10. årgang samt 

modtagelsesklasserne. 

I 2.B på Tranbjergskolen går det rigtig 

godt med at lære det nye arbejdsredskab 

at kende. Anton, Mikkel, Freja L. og Vic-

toria synes, det er rigtig sjovt og ikke spor 

svært at bruge en Chromebook. De bru-

ger forskellige apps og spil, fx Skriv og 

Læs, Den første læsning og CampMat, 

hvor man laver opgaver og får stjerner. 

Når man spørger, hvad det bedste ved 

at have fået en Chromebook er, fortæller 

Mikkel: ”Det er rigtig fedt fordi, lige me-

get hvor du er, så kan du altid lave lektier, 

også hvis man kører en lang tur, det er 

ikke kun i skolen. Jeg tror også, det er en 

smart måde at lære på, fordi man kan fin-

de alt muligt”. Anton supplerer: ”Det er 

fedt, at den kan holde batteriet SÅ lang 

tid”. Freja kan også rigtig godt lide Chro-

mebooken: ”Det er rigtig smart, fordi at 

D

Chromebooks til eleverne
man kan være hjemme og lave en hel 

masse ting, så man ikke skal gå og glæde 

sig og vente på, hvornår man kan lave no-

get med computer oppe i skolen”. Og Vic-

toria fortæller: ”Det er fedt, at vi kan bru-

ge den i skolen, og når vi er færdige med 

vores lektier, så laver vi noget ekstra”.

Skoleleder Hanne Gammelgaard ople-

ver også, at Chromebooks er blevet taget 

godt imod på skolen: ”De er virkelig ble-

vet taget imod med glæde af både elever 

og personale. Lærerne fortæller, at det er 

meget betydningsfuldt, at alle elever nu er 

stillet lige og har den samme computer. Vi 

oplevede en stor glæde og taknemmelig-

hed hos eleverne, da de fik deres Chrome-

book udleveret”.

Det er byrådet, der har besluttet, at alle 

elever i kommunes folkeskoler skal have 

en personlig Chromebook stillet til rådig-

hed, som de kan bruge både i skolen og 

tage med hjem. Initiativet blev vedtaget af 

et flertal i byrådet i september 2019 og er 

finansiereret af midler, der allerede er af-

sat til it og teknologi i skolerne frem til 

2023.

Anton, Mikkel, Freja L. og Victoria synes, det er sjovt at 
arbejde på deres Chromebook.

Eleverne i 2.B bruger blandt andet spil-
let CampMat.
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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

���������	
��
�

BAY TAG
– ALT I TAGPAP

VI UDFØRER ALT I TAGPAP, FRA TAGET PÅ  
SMÅ BRÆNDESKURE TIL TAGET PÅ STORE  

VIRKSOMHEDER.

4018 7713

EN VANDTÆT FORBINDELSE

Kasper Holm Madsen • Mobil: 40 18 77 13 • E-mail: kasper@baytag.dk
Brian Bjerre Christiansen • Mobil: 40 28 97 13 • E-mail: brian@baytag.dk

LÆGEVAGTENS 
TELEFONNUMMER

7011 3131
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Af Anne Christine Kusk, Tranbjergskolen

ange ting på Tranbjergskolen gøres 

anderledes i denne tid, hvor der er 

mange retningslinjer og hensyn, der skal 

tages i forhold til COVID19. Modtagelses-

afdelingen på Tranbjergskolen har f.eks. 

afholdt en uddannelsesmesse for eleverne 

online med erhvervsuddannelserne JU/

Green, SOSU Østjylland, Aarhus Tech og 

Aarhus Business College. Søren Gornitz-

ka, lærer på Tranbjergskolen, fortæller:

”Pga. corona-situationen har vi ikke 

kunnet afholde uddannelsesmessen, som 

vi gjorde sidste år i skolens kantine. Så i 

stedet for at afl yse eller udsætte messen 

besluttede vi os for at prøve kræfter med 

en online-version, hvor uddannelserne 

M

Online uddannelsesmesse
havde deres ”stand” ude på selve skoler-

ne. Det gav en anden form for dynamik, 

fordi det nogle af stederne blev work-in-

progress, fx på Aarhus Tech, hvor eleverne 

var i gang med at lave fl amberede pande-

kager, eller live fra traktoren ude på Bred-

ballegård i Mårslet. Vi manglede naturlig-

vis nærværet og det direkte møde mellem 

uddannelserne og vores elever på stande-

ne, men de fi k en anden oplevelse, mens 

de sad i deres eget klasseværelse og fulgte 

med via smartboard - mere envejs- end 

tovejskommunikation - og vi fi k skabt 

det videre grundlag for de uddannelses-

besøg, som eleverne skal ud på senere på 

skoleåret”.

Rabeha – elev på SOSU Østjylland – fortæller med smit-
tende begejstring om sin hverdag på uddannelsen.

Michael Sejer fra Jordbrugets UddannelsesCenter viser 
rundt på Bredballegård via sin mobiltelefon.

BESØG VORES HJEMMESIDE
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D

Redaktionsmedlem Ivan Pedersen har 
de seneste numre skrevet om vores al-
lesammens beboerblad, og slutter af 
med historien om Børnenes kræmmer-
marked. 

Af Ivan Pedersen

er kan i dag ikke herske nogen tvivl 

om, at de, som i 1985 tog initiativet 

til at skabe Tranbjerg Tidende, så rigtigt 

dengang. Lige så rigtigt så det redaktions-

udvalg, der fem år senere tog initiativ til 

at lave et loppe-/kræmmermarked kun 

for børn.

Egentlig skulle man synes, at de havde 

nok at lave med bladet, men alligevel hav-

de de kræfter i overskud til at engagere sig 

i denne børneaktivitet.

Redaktionens sammensætning var på 

daværende tidspunkt Kirsten Gustafs-

son, Jonna Kessel, Axel Bach, Ulla og Erik 

Nørby samt Hedvig Høy.

Fra Skovgården til kirken
Det første kræmmermarked blev afholdt 

på Skovgården, hvor det var indtil 1996. 

Efterfølgende brugte man græsskråningen 

foran kirken til stadepladser indtil 2001. 

Men skråningen dér var ikke så velegnet 

til formålet, og det begrænsede børnene i 

at udfolde deres kreativitet med boder og 

pladser.

I 2002 indgik Tidende derfor en aftale 

med Handelsstandsforeningen i Tranbjerg 

Hovedgade. Her havde denne hvert år en 

Tranbjerg Tidende gennem 35 år 
-om kræmmermarked og omdeling

sommerfest ved stationen, og dér kom 

rigtig mange mennesker. Kræmmermar-

kedet fungerede rigtig godt for børnene, 

som havde et fi nt salg.

12 år blev det til ved stationen, indtil 

Handelsstandsforeningen i 2011 afholdt 

den sidste sommerfest. Som undertegnede 

er blevet fortalt det, så slap kræfterne op 

for ”Tordenskiolds soldater”, som år efter 

år lavede et kæmpe arbejde med tilrette-

lægning og opstilling og telte samt skabte 

underholdning og aktiviteter. Ærgerligt 

for Tranbjerg og ærgerligt for børnene, 

men godt at Tidendes redaktionsmed-

lemmer så havde mod på at fortsætte 

kræmmermarkedet.

Center Syd
Der blev lavet en aftale med Center Syds 

centerforening om, at børnene fra 2012 

godt kunne få lov til at bruge et afgrænset 

 1985     2020
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område omkring centret, uden at kræm-

mermarkedet generede det normalt store 

lørdagshandelsliv. Og Tidende gik i gang 

med en større planlægning med afgræns-

ning af bodepladser og sikre trafi k- og 

kørselsretninger. 

Syv år har vi været på P-pladsen. Nu 

fl ytter vi igen. Der har igennem årene i 

det skiftende danske eftersommervejr væ-

ret lidt af en opgave at bevare optimis-

men, når regn og blæst gjorde det svært 

for børnenes pavilloner at bevare jordfor-

bindelsen. Men vi fl ytter ikke så langt væk 

- kun ned i Tranbjergskolens skolegård, 

hvor vi kan fi nde læ, og hvor kræmmer-

markedet har mulighed for at blive lidt 

mere intimt. Vi glæder os allerede. Og så 

kan vi jo sige til lykke til hinanden med 

kræmmermarkedets 30-års fødselsdag.

Reception
Tranbjerg Tidende afholdt i øvrigt i 2010 

under kræmmermarkedet sin 25 års jubi-

læumsfest. Festen var sat til start kl. 13.00, 

men allerede kl. 12.00 havde Tidende in-

viteret venner, samarbejdspartnere og 

ikke mindst vore annoncører til en re-

ception med lidt spise- og drikkeligt. Ved 

samme lejlighed kunne man i teltet se vo-

re fl otte plancher om Tranbjerg Tidende 

og Tranbjerg her og nu.

Samme dag blev Ti-

dendes Tranbjerg-kort 

præsenteret. Det første 

oplag var på 1500 stk., 

der var lavet i et fi kst 

lommeformat. Halvde-

len af oplaget gik den 

dag. Kortet er med 

succes senere blevet 

genoptrykt.

Samme år havde vi i øvrigt også ud-

skrevet en skribent- og fotokonkurrence. 

Præmierne herfor blev uddelt på årets 

kræmmermarked. Bent Haugaard vandt 

skribentkonkurrencen, og Poul Kofoed 

blev nr. 2. Samme Poul havde i øvrigt i 

2008 vundet vores fotokonkurrence - en 

mand med mange talenter.

Omdeling af bladet
Alfo-budene, der i dag også hedder FK 

Distribution har i næste hele bladets leve-

tid stået for omdelingen til alle husstande 

i Tranbjerg og nærområderne Hasselager 

og Mårslet.

Det er dyrt, og selskabet kan til tider 

også være lidt kantet at samarbejde med, 

men vi har høj grad af sikkerhed for, at 

alle husstande, som ønsker at modtaget 

bladet, også modtager det på det aftalte 

tidspunkt.

Små udfald
Skrives skal dog, at der har været udfald. 

Disse har dog mest været på grund af for-

ståelse af begrebet ”Ja/nej til reklamer”.

Det er stadig sådan, at skulle bladet 

ikke være i postkassen, når man nu øn-

sker at modtage det, så er vi sikre på, at vi 

kan rette fejlen.

ortetkokkkkkkkkkkkkkokkkkkokkkkokkkk
Tranb jerg

1
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Ekstra blade ligger i dag på Biblioteket, 

Kirkekontoret og i SuperBrugsen. Mange 

andre steder ligger bladet fremme som et 

”tag med hjem”-blad eksempelvis hos lo-

kalcentret, plejehjemmene, lægehuset, hos 

tandlæge og frisører m.v.

Man kan selvfølgelig altid ringe til et 

redaktionsmedlem og klage sin nød, hvis 

man ikke modtager bladet.

Også i fremtiden
Bladet, du sidder med her, er et resultat 

af mange drøftelser og timer med megen 

bekymring. Det er også et blad med tro-

en på projektet og efterfølgende stolthed 

over resultatet.

Det er blevet det, der var ønsket fra 

starten - et blad, som foreninger og klub-

ber flittigt bruger til at promovere deres 

arrangementer. Vedkommende, aktuelt 

stof fra området fylder mere og mere. Vi 

har en dygtig journalist i redaktionen, 

som bruger utrolig megen fritid på at be-

rige bladet med en masse læseværdigt 

stof.

Men en journalist gør det ikke alene. 

Den til enhver tid siddende redaktion 

igennem de 35 år har haft en heldig hånd 

ved hele tiden at kunne supplere med nye 

medlemmer, når der har været afgang af 

”gamle”.

Vedholdende indsats
De ny redaktionsmedlemmer har ikke 

kun været på fransk visit. De har væ-

ret vedholdende og langt, langt de fle-

ste af dem over en meget lang periode. 

Det ser man vist ikke så tit i det øvrige 

foreningsliv.

Vedholdende og trofaste er også ud-

tryk, som passer ganske godt på vore an-

noncører - livsnerven for bladets eksi-

stens. Kun ganske få lokale forretningsdri-

vende har ikke annonceret i Tidende. Det 

glæder også bladets grafiker og produkti-

onsmand, der må siges at have haft gode 

arbejdsbetingelser, fordi der sker så få æn-

dringer på annoncesiderne.

Da undertegnede gik i gang med at 

fortælle om bladets historie, havde jeg fat 

i blad nummer 1 fra 1985. Her bemær-

kede jeg, at Salon Lilli, Den glade Slagter, 

SuperBrugsen og Tranbjerg Bodega alle 

har annonceret i 35 år. En stor tak til dem 

og alle de andre annoncører!

Redaktionen gennem 35 år
Vi er i dag velsignet med en redaktion, 

som samlet set er godt klædt på til at sik-

re, at Tranbjerg Tidende også i mange år 

fremover er en del af lokalområdet. Vi hå-

ber på, at der altid vil være ildsjæle, som 

er villige til at overtage stafetten, når an-

dre takker af.

Inklusive de syv nuværende medlem-

mer har der i 35 års perioden været i alt 

26 medlemmer. En hurtig hovedregning 

giver således en gennemsnitlig anciennitet 

på otte år. Det, synes vi, er rigtig flot.

Det vidner om stabilitet, et stærkt sam-

menhold og et godt projekt at være en 

del af.

Det fremgår med al tydelighed, af 

oversigten på modstående side.

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

 1985     2020
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www.tranbjergtidende.dk
BESØG VORES HJEMMESIDE

Indtrådt Navn Ansvarsområde Udtrådt Nuvær.

1985 Bente B. Christiansen Ansvarshav. 1988

Bente Andersen Kasserer 1990

Karen Andersen Sekretariat 1988

Marie Andreasson Kirkesider 1985

Kirsten Niekerk Kirkesider 1988

1989 Kirsten Gustafsson Grafi ker 1995

Jonna Kessel 1993

Axel Bach 1993

Ulla Nørby Ansvarshav. 1993

Erik Nørby 1993

1990 Hedvig Høy Kasserer 1994

1994 Erik Bergholdt Ansvarshav. 2004

Niels Peter Christoffersen 2015

Ivan Pedersen Ansvarshav./annoncer *

Jens Henrik Lind 2003

Asger Lauridsen 2003

Erik Günthersen 2009

1995 Laila Andersen Kasserer/menig 2007

1999 Ole Fryland Kasserer/regnskab 2015

2002 Else Andersen Kasserer *

2003 Søren Juhl Grafi ker/Web *

Torben Jastram Journalist 2010

2009 Henning Sørensen Menig/ansvarshav. *

2010 Stina Christiansen Journalist *

2015 Louise Homann Sørensen Regnskab *

2016 Flemming Laursen Grafi ker *

b l a d e t s  h i s t o r i e
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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.FFFFRRRRIISSSSOOORRVVEEEEEESSSSSSSTTTTTT..DDDDDDDKKKK

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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Har du lyst til at spille bowling med 
andre Tranbjerg-borgere, så er det fak-
tisk ikke så svært. 

Af Henning Sørensen

åde ja og nej. Tranbjerg har ikke de-

res egne baner, men hver torsdag ta-

ger en lille gruppe mennesker til bowling-

hallen i Eckersbergsgade for at prøve kræf-

ter med den tre-hullede kugle. For cirka 

20 år siden startede det, da et par driftige 

mennesker gerne ville gøre lidt mere for at 

dyrke deres interesse for bowling. 

- I starten var vi op mod 35, siger Leif 

Manø, der er den nuværende tovholder 

på gruppen. Siden da er deltagertallet gået 

op og ned. - Det kan være lidt svært at få 

nye interesserede med på holdet, da vi jo 

ikke er en officiel klub, og dermed hel-

ler ikke har en hjemmeside. Det er noget 

med, at du kender nogen, der kender no-

gen, der har lyst at spille, fortsætter Leif.

- Lige nu, hvor gruppen igen er startet 

op efter corona-nedlukningen møder 4-8 

stykker op, men det skal nok komme, når 

efteråret kommer lidt tættere på.

Hallen har gjort, hvad de kunne for at 

inspirere til at starte med bowling. Under 

coronalukningen er keglerejsemaskinerne 

udskiftet til en type, hvor keglerne rejses 

via snoretræk. Den nye type er mere drift-

sikker end den gamle, hvor spillerne ofte 

oplevede, at maskinerne ikke kunne holde 

på keglerne, når de skulle løftes eller gen-

rejses. Det er slut nu.

Holdet spiller kl. 10.00, men allerede 

kl. 9.30 mødes de første og gør klar til at 

lægge dagens plan for spillet. 

B

Bowling i Tranbjerg?

- Når vi spiller, fordeler vi os lidt efter 

hvilket niveau, vi har, og så deler vi ud-

giften til baneleje, siger Leif, som styrer 

betalingen med hård hånd og samtidig 

sørger for, at der er lidt sødt til ganen til 

spillerne. 

Når ellers lokalcenteret er åbent, er 

der en nogle af spillerne, der efter kam-

pene tager derover og spiser frokost sam-

men, inden de skal hjem til deres øvrige 

gøremål.

Har du lyst at være med, så kan du 

ringe til Leif på 22465102, så finder han 

en plads på holdet til dig.  Du kan også 

bare møde op i bowlinghallen, og sige 

du gerne vil være med. Gruppen spil-

ler på banerne længst til højre (højeste 

banenumre).

Og så er der selvfølgelig rigeligt med 

spritstandere, som kan hjælpe spil-

lerne med at begrænse risikoen for 

corona-smittespredning. 

På plussiden tæller også, at der er gra-

tis parkering, når man spiller, og at du 

kan medbringe dine egne rene indendørs-

sko til at spille i.

Udover den ugentlige bowling, som 

kører hele året, aftales som regel en som-

merfrokost og en julefrokost.

Leif Manø, er den nuvæ-
rende tovholder for bow-

lingholdet.
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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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Af Sidsel W. Friborg, Tranbjerg Bibliotek 

ange borgere var mødt op på Tran-

bjerg Bibliotek denne smukke blå 

sensommeraften den 10. september i an-

ledning af, at bibliotekets månedlige strik-

keklub afholdt introaften for nye strikke-

interesserede borgere. Det var en fryd for 

os, der var på arbejde på biblioteket at se 

og høre den livlige summen, som biblio-

teksrummet hurtigt blev fyldt af. Mange 

kendte allerede hinanden fra tidligere 

strikkeaftener på biblioteket, mens andre 

var med for første gang – men fælles for 

alle var glæden ved at skabe smukke krea-

tioner med hænderne og nysgerrighed på 

at snakke med folk.   

Der blev snakket, drukket kaffe med 

nye og kendte ansigter, spist sødt og ikke 

mindst strikket og hæklet en hel del i lø-

bet af de tre timer, arrangementet forløb. 

Man kunne virkelig mærke, at Tranbjergs 

borgere ville hinanden og fællesskabet.  

M

Strikke-intro aften gik over  
al forventning  

Tranbjerg biblioteks strikkeklub har 

haft hjemme på biblioteket siden 2012, 

fortalte Brita Bartels, som formidler strik-

keklubbens kontakt til biblioteket, og de 

strikke-glade mennesker mødes den før-

ste torsdag i måneden på biblioteket fra 

kl. 17.00-19.30, hvor de rigtig hygger sig 

med hinanden og med det at strikke el-

ler hækle. Der er ikke og har aldrig været 

krav til, at man allerede kan strikke, når 

man kommer. Det kan man lære i løbet 

af disse strikkeaftener på biblioteket. Har 

man bare en nysgerrighed på det fine 

håndværk og en nysgerrighed på andre 

mennesker, så skal man endelig komme 

forbi den første torsdag i måneden. Der 

er kaffe og te på kanden, sødt i skålene og 

tid og rum til fordybelse i strikkekunsten 

sammen med andre.  

Alle er velkomne! Strikkeklubben hol-

der til foran vinduespartiet på biblioteket. 

Vi ses næste gang, som er torsdag d. 1. 

oktober kl. 17.00-19.30.  

TT06-2020.indb   29TT06-2020.indb   29 21/09/2020   06.3721/09/2020   06.37



30 |

A

Aarhus Kommunes Oplandsudvalg 
tog til Tranbjerg for at blive klogere 
på, hvordan fritids- og kulturtilbudde-
ne fungerer i vores del af kommunen.

Af Stina Christiansen

arhus Byråd har nedsat et Oplands-

udvalg. Udvalgets opgave lyder: 

Oplandsudvalget vil bruge erfaringerne 

fra de små nære samfund og bygge videre 

på det, der allerede fi ndes. Udvalget vil 

tænke lokalsamfundenes synspunkter ind i 

et tættere samarbejde med fællesråd og an-

dre lokale kræfter samtidig med at man i 

fællesskab sikrer, at dem, som ikke kan tale 

for sig selv eller tale højt nok, også får en 

stemme.

Oplandsudvalget på studietur 
Så da udvalgets medlemmer var på be-

søg i Tranbjerg torsdag den 10. septem-

ber var der ikke tale om, at de kom med 

en pose penge og ville sætte initiativer i 

værk. Men udvalgets 10 medlemmer har 

været rundt i forskellige byer i Aarhus 

Kommune for at hente inspiration og se, 

hvordan de enkelte byer gør tingene.

Så for at fortælle historien om Tran-

bjerg var fl ere af byens frivillige mødt op 

og viste hver deres sted på den omkring 

fi re kilometer lange rute rundt i byen. 

Velkommen
Formand for Oplandsudvalget, Ango 

Winther, begyndte med at forklare udval-

gets opgave og arbejde og takkede de fri-

villige ildsjæle for at ville vise rundt. 
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Herefter bød Jørgen Halle, formand 

for Tranbjerg Fællesråd velkommen, og 

så gik turen fra mødestedet foran Tran-

bjergskolen afd. Grønløkke videre til det 

kommende ungested, der efter planen skal 

ligge mellem Klubben og Grønløkke Allé i 

det grønne stykke. 

Udvalget stoppede op og kiggede, mens 

Helle Søby Degn fortalte om planerne 

med ungestedet. Herefter tog Fritidscen-

terleder Tranbjerg-Kolt/Hasselager Merete 

Poulsen stafetten og fortalte om byens 

klubtilbud og viste de nye faciliteter foran 

klubben.

Videre til de ældre
Turen gik nu fra de unge ved klubben 

over til de ældre ved lokalcenteret på Tor-

ve Allé, hvor Lillian Godsk fortalte om de 

mange aktiviteter, man kan være en del 

af der. 

Og fra de ældre borgere i Tranbjerg 

bevægede gruppen sig ned til den yngre 

del af indbyggerne – nemlig ned til 0. 

klasses skolegården ud mod Østerby Allé. 

Her har Tranbjerg Børnenes Venner lagt 

en masse krudt og knofedt i at gøre går-

den til et sjovt og fedt sted at være for de 

mindste skolebørn. 

Mens udvalget beundrede de mange 

nye tiltag, fortalte Charlotte Vind Pless 

om ønsket og planerne om at skabe et 

kulturelt samarbejde på tværs i Tranbjerg. 

Den store drøm er et multihus, hvor bor-

gerne kan komme ind og lave alle mulige 

aktiviteter. 
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Fremtidens bibliotek
Herfra gik gåturen til biblioteket i Center 

Syd, hvor Kirstine Bruun, som er ansvar-

lig for bibliotekerne i det sydlige Aarhus, 

fortalte om nogle af de mange tanker, 

som biblioteket gør sig om sin rolle i et 

lokalområde, om hvad borgerne ønsker af 

et bibliotek, og hvordan borgerne selv kan 

spille en aktiv rolle i lokalsamfundet. 

Efter næsten 2 ½ times spadseretur 

vendte udvalget og Tranbjergs frivillige 

tilbage til området ved AIA, hvor fod-

boldformand, Morten Mølgaard viste, 

hvor den kommende kunststofbane skal 
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ligge, og fortalte om, hvad holdånd, frivil-

lighed, individuelle tilbud, gode faciliteter 

og velklippet græs betyder for Tranbjerg. 

Tak for turen
Med en overskridelse af tiden på næsten 

½ time sluttede Ango Winther turen af 

klokken 19.30 med at takke for besøget og 

fortælle om sit indtryk efter studieturen:

- Tranbjerg lader til at være et rigtig 

godt sted at være, og det er blandt andet 

takket være nogle frivillige ildsjæle.
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Ejendomsmæglerkæde for Danske Bank koncernen

TRANBJERG • SOLBJERG
Ansv. indehaver Annette Rønne

Ejendomsmægler & valuar MDE

Center Syd, Kirketorvet 6-8, 8310 Tranbjerg

tranbjerg@home.dk

facebook.com/hometranbjerg

Tlf. 86 29 07 11

VI VED, HVAD DER KRÆVES 
FOR AT FÅ BOLIGERNE SOLGT

... SKAL VI OGSÅ SÆLGE DIN?

39

SOLGTE BOLIGER 

I TRANBJERG:

ANDEN MÆGLER ANDEN MÆGLER

19 17

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

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

Ring: 8629 0711
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Med besøg fra Oplandsudvalget, en ny 
app i støbeskeen, vejharmonisering 
og tunnelomlægning er der masser af 
projekter på Fællesrådets dagsorden.

Af Jørgen Halle, formand for Tranbjerg 

Fællesråd

å Tranbjerg Fællesråds generalfor-

samling i februar, havde vi besøg af 

Rikke Skræddergaard fra appen ”MIN-

LANDSBY”, der fortalte om den fælles 

byportal, hvor alle foreninger og privat-

personer kan lægge informationer op om 

aktiviteter, der foregår i deres landsby. Så 

blev landet og verden lagt ned – og vi er 

først nu begyndt at genoptage de emner 

og sager, vi blev enige om at skulle arbej-

de med i år. 

Besøget fra det af byrådet nedsatte op-

landsudvalg torsdag den 10. september, 

hvor flere af ildsjælene fik lejlighed til at 

fortælle udvalget om de mange initiati-

ver, der foregår i Tranbjerg, viste med al 

tydelighed, at vi har et kæmpe behov for 

at kunne kommunikere på tværs af for-

eningerne på en platform, som de fleste 

borgere vil have mulighed for at tilgå via 

smartphones. 

Initiativer, der opstår i forskellige grup-

per, har større chance for at blive til no-

get, hvis initiativtagerne går sammen 

med andre med tilsvarende ideer om at 

udvikle dem og føre dem ud i livet her i 

Tranbjerg. 

P

Nyt fra Tranbjerg Fællesråd 
Aarhus kommune har også et stort øn-

ske om at kunne kommunikere ud til os 

alle og modtage input fra både forenin-

gerne og enkeltpersoner. Fællesrådet vil 

i efteråret arbejde kraftigt på at finde en 

løsning og søsætte den så hurtigt som 

muligt her i Tranbjerg.

Arbejdet med Beder Beringvejen kom-

mer tættere på Tranbjerg. Store mængder 

af jord skal flyttes, og vi vil arbejde på at 

få lov til at anvende overskudsjorden her i 

Tranbjerg og anlægge yderligere støjværn, 

hvor det er muligt langs med landevejen. 

Flere og flere borgere i oplandsbyerne i 

Aarhus har fået øjnene op for de proble-

mer, som byrådets vedtagne ”vejharmo-

nisering” skaber for de beboere, der skal 

overtage de kommunale veje allerede fra 

næste år. Vi deltager aktivt med argumen-

ter mod denne ”besparelse”, og sammen 

med andre fællesråd og enkeltpersoner 

kan vi se, at stemningen er ved at vende 

i byrådet, efterhånden som byrødderne 

bliver klar over konsekvenserne for deres 

borgere.

Omlægningen af tunnelen under 

Østerbyalle skrider godt fremad. Tunnelen 

er den sidste af tunnellerne i Tranbjerg, 

der nu bliver mulig at benytte for alle, 

og et ønske, vi har haft i mange år, går i 

opfyldelse. Så glæd jer til også at kunne 

komme sikkert frem under Østerby Allé 

fra oktober.
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MOTOR-DEPOTET A/S

Hasselager Allé 1
8260 Viby

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

MITSUBISHI
MOTORS

Dahlgaard Haandvaerk ApS

md@dahlgaardhaandvaerk.dk

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

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

Din lokale VVS-installatør i Tranbjerg
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      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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Affaldsindsamling
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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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Der er nu indsamlet 1,3 millioner til 
kunstgræsbanen, så klubben er tæt 
på drømmen om den nye bane.

Af Morten Eaton Mølgaard, Formand – 

AIA-Tranbjerg Fodbold

fter en længere periode i skyggen 

af COVID-19 og sommerferie rul-

ler fodbolden atter på idrætsanlægget ved 

Grønløkke allé. Vi er som klubledelse rig-

tig glade for den opbakning, vi har mødt 

fra medlemmer og frivillige i denne spe-

cielle tid. Vi håber, at vi nu kan fastholde 

den normale aktivitet og sikre liv i AIA-

Tranbjerg Fodbold efteråret igennem.  

Vi har igennem foråret og sommeren 

dog brugt tiden på forberedelsen af vo-

res kommende kunstgræsbane, der skal 

placeres på den eksisterende grusbane. Vi 

har tidligere fortalt om planerne og det 

kommende byggeri via Tranbjerg Tiden-

de, Borger i Tranbjerg og klubbens egen 

hjemmeside. I de sidste par måneder har 

vores fokus været rettet mod at sikre øko-

nomien for selve opførelsen af banen og 

de tilhørende faciliteter, samt på at sikre 

de driftsmæssige forhold, når banen tages 

i brug. 

Banens samlede pris er vurderet til 5 

millioner kroner, hvoraf klubben selv skal 

indsamle 1,5 millioner kroner. Dette be-

løb er igennem det sidst år blevet forhø-

jet, grundet ændrede krav til banens ud-

formning og kvalitet.

Lokal opbakning
Jeg vil gerne takke alle de privatpersoner, 

sponsorer, fonde mm., der økonomisk har 

E

Nyt om kunstgræsbane i Tranbjerg 
bidraget til projektet. Vi kan som klub ik-

ke eksistere uden denne lokale opbakning, 

og et projekt af denne størrelse ville aldrig 

være mulig uden alle de bidrag, vi har 

modtaget. Vi har blandt andet den 18/9 

modtaget 200.000 kr. fra DIF og DGi´s 

foreningspulje.

Aktuelt har klubben selv indsamlet 

1.330.000 kroner per 18/9. Vi forventer, 

at vi i løbet af de næste par måneder kan 

indsamle det resterende beløb. Indsamlin-

gen til den kommende kunstgræsbane er 

derfor stadig i gang, og vi vil derfor op-

fordre alle borgere, medlemmer/forældre 

og sponsorer til at besøge vores hjemme-

side for at se, hvordan man bidrager til 

indsamlingen.

Det er forventet, at opførelsen kan på-

begyndes i foråret 2021, og banen kan ta-

ges i brug i sensommeren.   

Vi havde tidligere planlagt et borger-

møde d. 1. april med deltagelse af blandt 

andre Tranbjerg Fællesråd. Dette kunne 

ikke gennemføres grundet forsamlingsfor-

buddet. Vi påtænker stadig at gennemføre 

mødet, men grundet den aktuelle situa-

tion med COVID-19, har vi ikke fastlagt 

en ny dato. Alle naboer vil modtage en 

direkte indbydelse, evt. via deres respek-

tive grundejerforeninger. Derudover vil 

de resterende borgere inviteres via AIA-

Tranbjerg Fodbolds hjemmeside, Face-

book og opslag ved skole, fritidstilbud og 

indkøbsmuligheder.
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Centeret var længe undervejs, men nu 
gør ejerne status og ser tilbage på ti-
den, der er gået.

 2016 – ja faktisk med et tilløb to år 

tidligere – blev et lokalt initiativ til 

et lokalt fitnesscenter i Tranbjerg en reali-

tet, og 1. oktober kan Motion & Liv sætte 

fire lys i fødselsdagskagen.

Inden ejerne af Motion & Liv gik i 

gang med den store proces og i gang med 

at skabe et lokalt kvalitets-fitnesscenter, så 

var den gamle Bilde-bygning sygnet hen 

i et stykke tid og havde levet et omskifte-

lig liv.

I processen blev der lagt rigtig mange 

timer, og i dag fremstår bygningen flot, 

placeret midt imellem Vængerne, Jeg-

strupvænget, Skovgaardsvænget samt 

de nye områder i Østergaardsparken og 

Orholtparken.

At der allerede er gået 4 år, er svært at 

forstå for mændene bag.

Det er med et smil på læben og lidt 

stolthed, at ejerne, Peter, Mads og Lars 

I

Motion & Liv fylder 4 år
tænker på alle de dejlige glade kunder, de 

hver dag ser træne i Motion & Liv. Det 

gælder unge som ældre!

 - Medlemmerne i Motion & Liv har 

igennem hele perioden behandlet cente-

ret, som om det er deres eget – hvilket vi 

også betragter det som. Derfor gjorde vi 

centeret døgnåbent fra januar 2020. Så 

nu kan der trænes hele døgnet rundt, alle 

dage på året – og i en tid med forandring 

på grund af Covid19 har det virket rigtig 

godt at tilbyde træninger døgnet rundt 

og på tidspunkter, hvor man, om man vil 

det,  kan være alene i centeret, siger Lars 

Hoppe, en af ejerne af Motion & Liv. 

I Motion & Liv er der skabt mange nye 

bekendtskaber, unge som ældre. Mange 

som har fået ændret livsstil igennem træ-

ning, som ejerne ser som en stor beløn-

ning i sig selv. 

 - Det her var lige præcis, hvad vi 

drømte om - at gøre Tranbjerg og omegn 

stærkere. Både på det sociale og på det 

sundhedsmæssige, siger Mads Hyllested 

Winther.
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Maskiner og holdtræning
Motion & Liv investerede stort fra starten 

af i at blive et komplet MATRIX-center, 

for at få det, de vurderer, er de bedste ma-

skiner og udstyr, og det bliver passet, ple-

jet og optimeret på konstant. Holdtrænin-

ger har ligeledes været en stor del af Mo-

tion & Liv. Dygtige og rutinerede instruk-

tører har tiltrukket medlemmer fra nær 

og fjern, og den varierede holdplan viser 

også om stor efterspørgsel og også ønsker 

om alsidig træning.

Holdplanen tilbyder 15 forskellige ty-

per hold, som giver cirka 25 timers hold-

træning om ugen. Der er yoga, TRX, step, 

formiddagstræning, Core, boksning og 

Stram op træning/efterfødselstræning for 

blot at nævne nogle af dem.

SMART træning er også på holdpla-

nen. Her har Dorthe Jakobsen taget en 

speciel uddannelse for at kunne lave en 

træning uden høj puls, men hvor både 

krop og hoved er med. Det er nogle me-

get besøgte timer i Motion & Liv.  

I centeret kører to store tv-skærme 

med musikvideoer fra musiksystemet 

GymTech – der er hele tiden medlemmer, 

som går og lytter til musikken og kigger 

på skærmene. Her er det også muligt for 

lokale forretninger at lave små reklamer, 

som vil blive set af medlemmerne. Hvis 

man ønsker mere info omkring denne 

mulighed, kan man skrive en mail til fit-

ness@motionogliv.dk for yderligere info. 

Motion og corona
- Man kan ikke se tilbage uden at tale om 

den nuværende corona-situation. Mo-

tion & Liv foretog tidligt i forløbet en 

del ændringer, som gjorde sikkerheden 

meget stor. Der blev flyttet lidt rundt på 

cardio-udstyr for at overholde myndig-

hedernes anbefalinger. Et nyt aftørrings/

afspritnings-system med fiberklude blev 

yderligere optimeret, og den store gensidi-

ge forståelse, der er blandt centeret med-

lemmer også i en svær tid, gør, at Motion 

& Liv stadig er et dejligt sted at træne og 

møde andre. Vi er et lille privat center, og 

Corona har ramt hårdt, men vi håber, at 

de medlemmer, vi mistede på grund af 

Covid19, kommer retur i efteråret, siger 

Lars Hoppe.
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Af Lars Kjærsgaard Johansen – Tranbjerg 

Lokalhistoriske Samling

er er bevaret en del billeder og kil-

der om de købmænd, der gennem 

tiden har haft forretning i Tranbjerg sta-

tionsby. Den første var Mads Hansen, der 

i 1885 opførte Tranbjerg Kro og samtidig 

åbnede en købmandsforretning i tilknyt-

ning til kroen. Forretningen fortsatte i de 

følgende årtier, da S.P.R. Østergaard ejede 

kroen. 

Der var på samme tid også en køb-

mandsforretning på Tranbjerg Hovedgade 

38, som var nabo til bagerforretningen. 

På et udateret billede (B1941 i billedsam-

lingen) kan man se familien foran forret-

ningen og skilte, hvorpå der står ”Kolonial 

Købmandsforretningen i Slet

Isenkram & Kul” og ”Opkøb af æg, Hu-

der & Skind”. Ejendommen eksisterer ikke 

mere. Også Tranbjerg Hovedgade 52 har 

været købmandsforretning fra ca. 1910 til 

1962, og de sidste ejere var Annine og Gye 

Sørensen.

Den mest kendte forretning lå på hjørnet 

af Tranbjergvej og Tranbjerg Hovedgade, 

hvor der i 70 år var købmandsforretning. 

Louise og Marinus Jensen købte ejendom-

men i 1928 og indrettede en butik, hvor der 

både var brødudsalg, kolonial og isenkram. 

I 1965 overtog Alice og Robert Mikkelsen 

forretningen, som de havde til 1998.

Slet Købmandshandel
Der blev indrettet en købmandsbutik i 

Slet i 1901 i et nyopført hus, der i dag har 

Slet købmandsforretning ca. 1910. Postkort.

D
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adressen Chr. X´s Vej 256. På billedet fra 

ca. 1910 kan man se det flotte hus med 

murstensudsmykninger, store udstillings-

vinduer og nogle varer udenfor. I mod-

sætning til købmændene i Tranbjerg stati-

onsby, kender vi ikke meget til deres kol-

leger i Slet. Via folketællingerne og enkelte 

andre oplysninger har vi dog navnene på 

de fleste. Fra 1901 til 1930 blev der fore-

taget folketællinger hvert femte år, og den 

senest offentliggjorte folketælling er fra 

1940. Det er iøjnefaldende, at der i hver 

folketælling nævnes en ny købmand i Slet, 

så i de første 50 år havde købmændene 

kun forretningen i et begrænset antal år. 

Købmændene
Den første købmand hed Peter Andersen, 

men i 1906 blev forretningen overtaget af 

Peter Petersen, der boede i huset med sin 

kone og syv børn. Allerede et par år efter 

er Christian Jensen omtalt som købmand, 

så i forretningens første ti år var den ejet 

af tre forskellige personer. I 1916 er Tho-

mas Bjørnbak registreret som købmand, 

og han er den første, vi har et billede af, 

idet han er med på et gruppebillede af 

Foredragsforeningens udflugt i 1920. I 

folketællingen i 1921 har Valdemar Mad-

sen overtaget forretningen, og fra hans tid 

ser vi den første kendte reklame. I Skat-

tebogen fra 1923 findes en tekstreklame, 

der tilbyder kaffe af fineste Javablanding, 

tobaksvarer og gode mærker i vine og spi-

rituosa. Også butikkens telefonnummer 

oplyses, Tranbjerg 7, og det var et num-

mer, der blev bevaret til op i 1950´erne. 

I 1925 var Jens Kristen Andersen køb-

manden i Slet, og i 1930´erne tog Hol-

ger Jørgensen over. Han blev i 1940´erne 

afløst af Jens Brønd, der i slutningen af 

1940´erne solgte forretningen til Søren 

Anton og Inger Hansen ved indvielsen af minimarkedet Hoki Superette, 1970.
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Knakkergaard Kanstrup. Han stammede 

fra Thy og havde i 1930´erne været køb-

mand og kroejer i Stenbjerg, en lille fi-

skerby syd for Vorupør. Søren Knakker-

gaard Kanstrup havde forretningen til sin 

død i oktober 1959, og han var dermed 

den første, der havde købmandsforret-

ningen i mere end ti år. Hans ældste søn, 

Erik Kanstrup, blev lærer på Tranbjerg 

Skole fra 1959 til 1977 og derefter skole-

inspektør indtil 1989. 

Inger og Anton Hansen
I april 1964 købte Inger og Anton Hansen 

købmandsforretningen, som de havde i 

13 år, og de blev det sidste købmandspar 

i Slet. I 2008 afleverede de en kortfattet 

beskrivelse af deres år som købmænd til 

Tranbjerg Lokalhistoriske Samling, som 

også modtog ti fotografier (B582-B591). 

Derfor er årene fra 1964 til 1977 den pe-

riode i forretningens historie, vi ved mest 

om. 

Anton Hansen var uddannet kommis, 

men var ansat ved DSB i Aarhus, mens 

Inger Hansen havde været førstedame i 

bogholderiet i Skandinavisk Tobaks Kom-

pagni. Ifølge dem selv overtog de ”en rig-

tig gammel forretning med træhylder, 

-skuffer og skabe plus gammel facade 

med delte ruder osv. plus gammel lager”. 

Derfor gik de med det samme i gang med 

den første store ombygning og moderni-

sering: ”Vi rev alt ned, satte nye hylder op, 

samt køl og frys. Hver weekend gik med 

ryk og slid. Lageret blev ligeledes revet 

ned, og vi byggede et nyt op i et plan.”

Inger og Anton Hansen havde en dat-

ter på otte måneder, og da de i 1966 fik 

deres andet barn, opsagde Anton Hansen 

sin stilling i DSB og lagde derefter alle 

kræfterne i butikken. Året efter moder-

niserede de endnu en gang forretningen 

og fik lavet en ny facade og lagt nyt tag 

på huset. Da de også havde planer om at 

udvide forretningen, fik de tilladelse til at 

nedlægge lejligheden, der hørte til butik-

ken, og derefter byggede de et Panbo-hus 

til privatbolig på en tilstødende grund.

1970´erne
I begyndelsen af 1970 foretog parret den 

tredje gennemgribende ændring af butik-

ken, idet hele huset blev inddraget til for-

Købmandsforretningen 1967 efter at have fået ny facade og nyt tag. Der er stadigvæk bolig til højre.
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retning, som dermed blev til et minimar-

ked, ”Hoki Superette”.

I 1974 fik Inger og Anton Hansen deres 

tredje barn, så der var nok at se til både i 

hjemmet og i forretningen, hvor arbejds-

dagen var fra 7 til 18. I de første tolv år 

havde parret endda ikke taget sig tid til en 

ferie, men en avisartikel fra 1976 ”Hurra 

– vor første ferie i 12 år” fortæller om de-

res glæde ved udsigten til en uges ferie i et 

sommerhus ved Ebeltoft.

I 1974 fik Inger og Anton Hansen et 

brev fra Århus Amt, der meddelte, at man 

ville lave et totalt stopforbud foran forret-

ningen, og det betød at af- og pålæsning 

af varer blev forbudt for både kunder og 

varevogne. Det var selvfølgelig bittert, for 

det var en dødsdom for forretningen, og 

derfor blev ægteparret nødt til at sælge 

den i 1977. Det blev samtidig et punktum 

for den næsten 80-årige købmandsbutik i 

Slet. Selv om beslutningen må have været 

svær, slutter Inger og Anton Hansen deres 

beretning om deres tid i Slet med disse 

ord: ” Vi og vore børn havde nogle dej-

lige år i Slet og kom til at kende en masse 

søde mennesker. Den tid mindes vi med 

stor glæde.”

Desværre skriver ægteparret ikke noget 

om, hvad de lavede i tiden efter 1977. Den 

eneste oplysning vi har om dem er en no-

tits i Aarhus Stiftstidende i forbindelse 

med deres guldbryllup i 2008, hvori der 

står, at de boede på Jegstrupvej.  

Cykelforretning
Det var den kendte cykelrytter Niels Fred-

borg, som købte forretningen og ændrede 

den til en cykelforretning. Niels Fredborg 

var landskendt, og det blev omtalt i medi-

erne, da han valgte at åbne en cykelhandel 

i Slet. Han havde vundet adskillige me-

daljer ved VM og OL, og ved OL i Mün-

chen i 1972 vandt han Danmarks eneste 

medalje, endda af guld, i disciplinen 1000 

meter på tid.

Han havde forretningen nogle år, in-

den den blev overtaget af Kent Andersen, 

som bevarede navnet ”Fredborg Cykler”. 

I 1987 blev forretningen solgt endnu en 

gang og skiftede navn til ”Sverres cykler”, 

som eksisterede i tre-fire år. Op gennem 

1990´erne havde virksomheden ”Sports-

trykkeriet” sin adresse i den tidligere for-

retning. I 1998 blev huset solgt og om-

bygget til beboelse, og dermed fik det sit 

nuværende udseende.  

Niels Fredborgs cykelforretning 1980. Fotograf Niels 
Johansen.

Lokalhistorisk Samling træffes på bib-
lioteket torsdag mellem kl. 15 og 17 el-
ler på e-mail:  
tranbjerglok@gmail.com.
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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

TT06-2020.indb   48TT06-2020.indb   48 21/09/2020   06.3721/09/2020   06.37



Kirke og Sogn
TRANBJERG

Allehelgen
Allehelgenssøndag mindes vi  
i kirken vore døde. Mange 
sørgende finder trøst og ro til 
eftertanke ved gudstjenesten 
netop denne dag.

I Tranbjerg Kirke  afholdes der  
Allehelgens søndag 1. november 
to gudstjenester:

Kl. 10.00 Højmesse. En gudstje-
neste med salmer, prædiken og 
lystænding. Ved Anja Stokholm

Kl. 16.00 Musikgudstjeneste. 
Musikken vil hjælpe os med at 
mindes i en situation, hvor ord 
ikke rækker. Ved David Kessel.
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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: Jane Gertsen 
Træffes på 86 29 51 20 mandag-fredag kl. 
9.00–12.00. Endvidere hver fredag formid-
dag i Tranbjerg Sognegård kl. 9–12.00
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 
92 43 77 88 / erik@tranbjergkirke.dk

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 kir-
kelig handling. Ønskes adgang, vil persona-
let på kirkegården eller i Sognegården være 
behjælpelig.

Tranbjerg Kirkegård
Her kan du se, hvem du skal kontakte alt 
efter, hvad din henvendelse drejer sig om.

Kirkegårdssekretær Jane Gertsen – tlf. 
86 29 51 20 hverdage 9–12 eller pr. mail 
på jag@km.dk.
Henvendelser vedr. faktura, fornyelser, 
forlængelser og sløjfninger af gravste-
der samt oprettelse af aftaler om bl.a. 
pyntning af gravsteder.

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 ur-
nenedsættelser, udtagelse af gravste-
der samt anlæg af gravsteder.

Kirkegårdsleder Pernille Wittrup Gad – 
tlf. 40 12 30 10 hverdage 9–15 eller pr. 
mail på pwl@km.dk.
Øvrige henvendelser.
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Således blev følgende 12 kandidater på 
Tranbjerg-listen valgt:

Birgitte Pedersen
Lene Risør
Flemming Mikkelsen
Lars Jacobsen
Jette Siggaard
Ulla Astrup
Sonja Due
Bonnick Lundberg
Michael Knudsen
Ellen Danielsen
Dorthe Andersen
Helge Hansen

Birgitte Pedersen blev den første valgte 
og indkalder det nyvalgte menigheds-
råd til konstituerende møde onsdag 
den 25. november.

Følgende kandidater blev valgt som 
stedfortrædere:

Bent Homann
Frode Nielsen
Carsten Hoffmann

I perioden fra 16. september til 13. okto-
ber kl. 23.59 vil der være mulighed for 
at indgive en yderligere kandidatliste, 
hvilket vil udløse et afstemningsvalg 
til afholdelse 17. november. Såfremt en 
eller flere personer ønsker at indgive 
en kandidatliste, skal denne afleveres 
til enten Birgitte Pedersen, formand 
for valgbestyrelsen og nuværende for-
mand for menighedsrådet, tlf. 4124 
5506, eller til Bent Homann, nuværen-
de stedfortræder til menighedsrådet, 
tlf. 4089 8245. Man bedes kontakte en 
af nævnte på telefon for at aftale, hvor-
dan kandidatlisten kan afleveres. Af 
kandidatlisten skal udover kandidater-
nes navne og underskrifter også frem-
gå navne og underskrifter på 12 stillere. 
Kandidatlisten skal udarbejdes på en 
af Kirkeministeriet godkendt formular. 
Denne kan findes på www.menigheds-
rådsvalg.dk/blanketter.

På vegne af valgbestyrelsen
Birgitte Pedersen, formand

Resultat af Valgforsamlingen  
15. september 2020
Tirsdag den 15. september blev der i Tranbjerg Sogn afholdt Valgforsamling, dvs. 
valg til menighedsrådet, for en fire års-periode. 
Perioden gælder fra 1. søndag i advent, dvs. fra den 29. november, til 1. søndag 
i advent 2024. Antallet af folkekirkemedlemmer i sognet bestemmer, at der skal 
vælges 12 medlemmer til menighedsrådet.

 

 

n
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FYRAFTENSSANG 
FRA HØJSKOLE-

SANGBOGEN 
 

 
Torsdag 29. oktober 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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Gudstjenester
4. oktober  
10.00 Højmesse v. David Kessel

8. oktober  
17.00  Gud & Spaghetti  

v. Anja Stokholm

11. oktober  
10.00 Højmesse v. Anja Stokholm

14. oktober  
10.30  Gudstjeneste på friplejehjemmet 

v. David Kessel

18. oktober  
10.00 Højmesse v. Mia Knudsen  
11.30  Dåbsgudstjeneste  

v. Mia Knudsen

25. oktober 
10.00 Højmesse v. vikar

27. oktober  
17.00  Andagt v. Mia Knudsen med  

efterfølgende årstidscafe  
i Sogne gården

28. oktober  
14.00  Gudstjeneste på lokalcentret  

v. David Kessel

1. november 
10.00  Højmesse v. Anja Stokholm (Alle 

helgen)

1. november 
16.00  Musikgudstjeneste  

v. David Kessel (Alle helgen)

5. november  
17.00 Gud & Spaghetti v. Mia Knudsen

8. november 
10.00 Højmesse v. Mia Knudsen

11. november  
10.30  Gudstjeneste på Aarhus Fripleje-

hjem v. Anja Stokholm

12. november  
10.00  Musikandagt v. David Kessel 

med efterfølgende frivillig-
frokost i Sognegården

15. november 
10.00 Højmesse v. David Kessel  
11.30 Dåbsgudstjeneste v. David Kessel

22. november 
10.00 Højmesse v. Anja Stokholm

Kirkelauget
holder åben kirke i tiden op til Alle 
Helgen og 1. søndag i advent følgende 
dage:

Fredag 30. oktober kl. 14 – 16
Lørdag 31. oktober kl. 14 – 16  
og

Fredag 27. november  kl. 14 – 16
Lørdag 28. november kl. 14 – 16

Der er mulighed for en stille stund i 
kirken, hvor man kan tænde et lys og 
sætte det i døbefonten.  

Kirkelauget byder på en varm drik i vå-
benhuset.

  

 

 

! 
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. 
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PRÆSTENS RUBRIK

Anja Stokholm

Spørgsmålstegn ved din 
indre ateist!

Jeg tager mig selv i at bladre i rejse-
bøger. Eller i at sidde med telefonen

i hånden og gemme billeder af smukke
og spændende steder, som jeg gerne 
vil besøge. Jeg har efterhånden en del 
billeder af franske katedraler, som jeg 
håber på at kunne komme til at besøge 

– måske når verdens virusfeber har lagt 
sig igen. 

Men det var i en guidebog fra et fjernt 
sted (Myanmar i Sydøstasien), at jeg 
så en tankevækkende omtale af et 
storslået gyldent buddhistisk tempel. 
I omtalen af templet står der, at det 
gyldne tempel ”er så overvældende at 
træde ind i, at det kan få dig til at sætte 
spørgsmålstegn ved din indre ateist”.

Den oplevelse, som er beskrevet i 
guidebogen, at man i templet kan blive
ramt af en oplevelse af noget så storslå-
et og overvældende, at man instinktivt 
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får fornemmelsen af, at noget større må 
være på spil – den oplevelse behøver 
man formentlig ikke at rejse til Myan-
mar for at få. 

Oplevelsen af pludselig at stå midt i no-
get, som har sådan en intens karakter, 
at man instinktivt aner, at der gemmer 
sig noget mere og noget større bag til-
værelsen – det er formentlig noget, vi 
alle sammen har prøvet. Det kan ske 
i et storslået buddhistisk tempel, i en 
overvældende kristen katedral – og det 
kan sågar også ske på en gå- eller løbe-
tur ude i naturen. 
 
Det er oplevelsen af at stå over for no-
get fortættet og intens, der ligesom får 
én til at se noget mere, end man ellers 
ville have set. Sådan at man bliver åben 
for tanken om, at der må være noget 
mere på spil end det, man kan tage og 
føle på eller det, man kan måle og veje 
på. 

Vores store kirkefader Luther sige et 
sted, at det er Gud, der banker på vores 
øjne for at få os til at se mere. Luther 
skriver sådan her: ”Hele verden er fuld 
af bibel, hvor Gud banker på vores øjne 
og lyser ind i vores hjerte.” 

Det er Luthers tanke, at hele verden er 
gennemtrængt af Guds nærvær, og en-
gang imellem fornemmer vi det måske 
på særlig måde. Det kan være, når vi 
besøger en storslået katedral, eller når 
vi sidder på kirkebænken i en lille gam-
mel landsbykirke. Men det kan også 
være ude i naturen under Vorherres 
egen himmel. Igen med Luthers ord: 
”Hele skaberværket er den skønneste 
bog eller bibel, i hvilken Gud har be-
skrevet og malet sig selv.”   

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 27. 
oktober 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 besøg af Else Knudsen. Else 
var i marts 2019 i den kurdiske del 
af Irak. Her mødte hun den syriske 
præst Mourad, som havde siddet 5 
måneder i IS fangenskab. Han for-
talte om, hvordan hans kristne tro 
havde hjulpet ham til at klare fan-
genskab og tortur. Han fortalte også 
om, hvordan muslimer havde hjulpet 
ham til at flygte. Da Else mødte ham, 
arbejdede han som præst i en kristen 
kirke i kurdistan Irak. Foredraget vil 
blive ledsaget af lysbilleder.

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

Tilmelding senest 19. oktober til  
Ulla Astrup, tlf. 86 29 58 97 eller 
u.k.astrup@webspeed.dk
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O N S D A G S
F O R U M�

Eftermiddage, der giver et løft!

Onsdag den 4. november kl. 14.00 Onsdag den 2. december kl. 13.00

Julefrokost
En hyggelig eftermiddag med traditio-
nel julefrokost og amerikansk lotteri. 

Man medbringer en gevinst til ca. 30 kr. 

Pris for frokosten: 125 kr. 

Tilmelding til kontoret: 86 29 57 33 el-
ler på hjemmesiden senest fredag d. 27. 
november.

Else Knudsen holder  
foredrag om  
Den kurdiske del af 
Irak
Else rejste i foråret 2019 tre uger i den 
kurdiske del af Irak. 

Hun vil fortælle om sine oplevelser 
med den lokale befolkning, men vil 
samtidig komme ind på den sociale og 
den politiske situation i landet. 

Foredraget vil blive ledsaget af lysbil-
leder.
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BASAR  TRANBJERG
SOGNEGÅRD
Lørdag den 7. november kl. 10 – 14

Igen i år er der basar i Tranbjerg Sogne-
gård, og vi støtter fortsat et projekt i det 
nordlige Malawi, hvor der er stor man-
gel på rent drikkevand. Det betyder, at 
børnene bliver syge og nogle dør.

Folkekirkens Nødhjælp hjælper med 
at etablere brønde og dermed rent 
drikkevand. For ca. 50.000 kr. kan man 
få en brønd. De voksne oplæres til at 
vedligeholde brønden og får redskaber 
hertil. Desuden hjælpes de til at dyrke 
grøntsager vertikalt (lodret) og får frø 
og redskaber hertil. Det betyder god 
udnyttelse af vandet, og børnene kan 
få mad, inden de skal i skole. 

Vi har allerede skaffet et par brønde, 
men der mangler mere end 20, så støt 
op om basaren.

Grethe Gylling

På basaren er der som sædvanlig mas-
ser af gode tilbud:

 Amerikansk lotteri med mange gevin-
ster i hvert lotteri

Tombola

Cafeteria

Rodekasse med enormt gode tilbud

Salgsboder med bl.a. håndarbejder, 
hjemmesyltede lækkerier og hjem-
mebag

  Besøg Shop-Amok i kælderen med 
pænt, rent, brugt, billigt børnetøj
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Onsdagsforum er igang igen
Efter måneders venten kunne vi endelig skyde Onsdagsforum igang igen, og 
det var tydeligt, at mange havde glædet sig, for alle 50 pladser var besat. Thomas 
Frøkjær holdt et spændende foredrag om sin barndom i Thy og satte dermed gang 
i vores foredragsrække, hvor vi kan glæde os til også at høre Jesper Grønkjær, Else 
Knudsen, Flemming Rishøj m.fl.
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Toddlersalmesang
Kom og vær med, når vi har Toddlersal-
mesang i Tranbjerg Kirke for 1-5 årige 
og deres voksne ved vores kirke- og 
kulturmedarbejder Gitte. 

Her er nærvær og intimitet i fokus, når 
vi sammen med børnene synger salmer 
ledsaget af tegn, dans og stille musik. 

Vi mødes onsdage kl. 15.15 og 16.15 – 
med undtagelse af skoleferier og decem-
ber.

Det er gratis, men i denne tid er tilmel-
ding nødvendig enten på 

kontor@tranbjergkirke.dk eller i 

Facebookgruppen ”Toddlersalmesang i 

Tranbjerg Kirke”.

Gud og Spaghetti
Torsdage kl. 17.00 – ca. 18.15.
 
8. oktober

5. november

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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Glimt fra toddlersalmesangernes kirkekaffe, som indtages i det fri, når vejret er til 
det. Vores skønne kirkegård summer af liv og overalt står der blomster i flor, som 
både børn og voksne nyder at bevæge sig rundt i.

Shop  -Amok
Genbrugs børnetøj

Butikken har åbent hver  
mandag fra kl. 15–17  

samt 1. lørdag i måneden kl. 10–12 
i Sognegårdens kælder.  

Indgang via stien bag SuperBrugsen.

Musikandagt
Der er musikandagt den 12. november 
kl. 10.00.

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!
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INVITATION TIL 
FRIVILLIGMØDE 

 

 

TORSDAG 12. november KL. 10.00 – ca. 12.30 
Vi mødes i kirken til musikandagt v. David og Branko, hvorefter vi 

går i Sognegården og fordeler det kommende forårs 
frivilligvagter og spiser en tidlig frokost sammen. Vi glæder os til 

at se jer alle.  
 

Medbring: kalender og godt humør 
S.U. TIL: Gitte senest tirsdag den 6. november 2020 

på kontor@tranbjergkirke.dk 

Med hyggeligt samvær  
og koordinering af forårets opgaver 
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Minikonfirmander i det fri! 
Dette efterår har 3.y og 3.z været minikonfirmander i Tranbjerg Kirke, og det har 
været et herligt forløb med glade og spørgelystne børn, der var på skattejagt på 
kirkegården, på pilgrimsvandring ved Tranbjerg Sø, til klokkeringning i tårnet og 
meget mere. 
Vi glæder os allerede til at se dem igen, når vi inden længe skal igang med det 
årlige krybbespil. 

Anja Stokholm og Gitte Laugesen
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SUPERBRUGSEN TRANBJERG • CENTER SYD • TLF. 8733 6500
ÅBENT 7.00 TIL 21.00 HVER DAG

VELKOMMEN
Mød SuperBrugsens nye ansigter

25-årige Nick Laursen er SuperBrugsens nye ferskva-
rechef, som du kan spørge om alle de varer, der lig-
ger på køl lige fra mejeri til pålæg og til frugt & 
grønt. 
Han har tidligere arbejdet i SuperBrugsen på Vester-
bro Torv og kom til Tranbjerg den 1. september.

Jimmy Hansen på 19 er startet i SuperBrugsen som 
salgselev. Så ham kan du møde i butikken de næste 
to år, mens han uddanner sig. Han har ikke sit eget 
område, men er at finde rundt i hele butikken.

…og så Jesper, men ham kender I jo allerede.
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