TIDENDE

Godt
nytår!

Julefest med Skrallebang i Børnesymfonien
Det kan være svært at holde fast i julens mange
gode traditioner i en tid med mange nye coronaregler.
Institutionen Børnesymfonien på Laurbærvænget prøver at se muligheder frem for begrænsninger i deres nye hverdag. Derfor kan næsten
alt lade sig gøre med en smule optimisme og
kreativitet, og de ﬁnder stor glæde i at synge og
spille musik hver dag. Børnesymfonien havde
været så heldige at vinde en koncert med Skral-

lebang og mødte spændte op med nissehuer
og julehumør. Alle børnene blev taget med på
en fantastisk julerejse, hvor de kom forbi “I en
skov en hytte lå”, hvor børnene spillede med
på scenen som Rudolf, nisse, harer, juletræ og
jægeren med hjælper. Og med Bamse på vej til
julemanden i hulahop-kane, rundt på legepladsen, og efter Skillema-dinke-du og På loftet sidder Nissen sluttede Børnesymfoniens storbørnsgruppe festlighederne af med et ﬂot luciaoptog.
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Godt nytår
2020 blev på mange måder et underligt år. Vi ved nok alle,
hvilke udfordringer Coronaen har givet befolkningen, så
jeg synes, det er vigtigere at snakke om, hvad vi kan forvente i 2021.
For jeg tror, der bliver en del at glæde sig over i vores by.
Den kommunikation mellem foreninger, jeg tidligere har
efterlyst, ser det nu ud til, der er ved at komme gang i.
Sammen om Tranbjerg, Biblioteket, Fællesrådet, Naturcenteret, Tranbjerg Børnenes Venner, Tranbjerg Tidende og
ﬂere andre er begyndt at snakke sammen om, hvad vi kan
gøre for vores by.
Uden at gå i detaljer her, så kan vi måske (om coronaen
vil det), begynde at glæde os til mere biodiversitet, fornyelse af skolegård, fristeder for unge, byfest og infotavle
foruden de kendte Børnenes eget Kræmmermarked, Julemarkeder, Affaldsindsamling og alle de andre lokale
arrangementer.
Med det nye samarbejde er der basis for, at mange ﬂere af
disse arrangementer bliver synlige med deraf ﬂere deltagere og større fokus – alt sammen til gavn for os alle.
Vi vil helt sikkert skrive mere om dette i de kommende
numre af bladet.
Med disse ord siger redaktionen Godt nytår til alle vores
læsere, annoncører og samarbejdspartnere. Vi siger tak for
samarbejdet, og ser frem til at det fortsætter fremover.
Ansvarshavende • Henning Sørensen

næste nummer

tranbjerg
TIDENDE
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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 18. februar,
udgivelsesdatoen er den 18. marts.
Tryk:
LaserTryk
Oplag:
4.600
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Tranbjerg Bibliotek

Pausefortælling
Hver onsdag til og med 28. april: Til Pausefortælling læses højt fra en spændende, skør,
uhyggelig eller sjov historie. Undervejs holder
vi pauser og taler om, hvad historien får os til
at tænke på. Pausefortælling passer til dig på
10-12 år. Vi mødes hver onsdag eftermiddag
kl. 15.30-16. 30 på biblioteket.

Strikkecafe
07.01. 2021 Er du vild med at strikke eller
hækle, eller vil du gerne lære det? Så kom og
vær med til den månedlige strikke- og hækleaften ved langbordet på Tranbjerg Bibliotek.
Det er fra kl. 17-19.30. Der er kaffe og te på
kanden.

Bankohistorier
20.01. 2021 Kom til en hyggelig eftermiddag
på biblioteket, hvor vi lytter til en god historie, mens vi ﬁnder de rigtige ord på pladen og
konkurrerer om at få banko! Bankohistorier
er for dig på 9-11 år, som kan lide sjove, skøre
og spændende universer - og som er klar på
en konkurrence med præmier. Det er fra kl.
16.30-17.30.

Mini bio for de yngste
03.02. 2021 På børnebiblioteket vises 3-4 små
ﬁlm for de yngste, med en varighed på ca. 30
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minutter i alt. Efter ﬁlmene er I velkomne til
at blive på biblioteket og spise madpakker. For
de 4-6-årige. Det er fra kl. 10.00-10.30.

Åben læseklub
03.02. 2021 ”Blomsterdalen” af Niviaq
Korneliussen.
Som optakt til forfattermødet med Niviaq
Korneliussen i foråret på biblioteket, har du
mulighed for at komme forbi en åben læseklub ved langbordet på biblioteket, hvor vi
sammen vil blive klogere på Niviaqs nye roman Blomsterdalen. Det er en fordel at have
læst bogen forinden. Det er fra kl. 16-17.00.

Strikkecafe
04.02. 2021 Er du vild med at strikke eller
hækle, eller vil du gerne lære det? Så kom og
vær med til den månedlige strikke- og hækleaften ved langbordet på Tranbjerg Bibliotek.
Det er fra kl. 17-19.30. Der er kaffe og te på
kanden.

Bankohistorier
10.02. 2021 Kom til en hyggelig eftermiddag
på biblioteket, hvor vi lytter til en god historie, mens vi ﬁnder de rigtige ord på pladen
og konkurrerer om at få banko! Bankohistorier er for dig på 9-11 år, som kan lide sjove,
skøre og spændende universer - og som er klar

bibliotek
på en konkurrence med præmier. Det er kl.
16.30-17.30.

Strikkecafe
04.03. 2021 Er du vild med at strikke eller
hækle, eller vil du gerne lære det? Så kom og
vær med til den månedlige strikke- og hækleaften ved langbordet på Tranbjerg Bibliotek.
Det er fra kl. 17-19.30. Der er kaffe og te på
kanden.

Barselshøjskole
05.03. 2021 ’Sammen om Tranbjerg’ inviterer
fædre, mødre og deres babyer på barselshøjskole. Her kan du være en del af et fagligt og
socialt fællesskab, hvor vi bliver klogere sammen og lærer nye mennesker at kende. Denne
fredag inspirerer Folkekirkens familiestøtte os
til at skabe en god hverdag i familien. Sted:
Tranbjerg Sognegård fra kl. 9-11.

Skriveværksted
12.03. 2021 Med Linda Karen Prahl J.
Forfatterdebutant Linda Karen Prahl J. faciliter et åbent skriveværksted på biblioteket, hvor
unge og voksne kan prøve kræfter med det at
udtrykke sig på skrift og lege med ord. Det er
fra kl. 14.00-17.00 ved langbordet.

Mini OL
17.03. 2021 Nu skal den olympiske ild tændes,
og de olympiske lege kan gå i gang. Der skal
dystes mellem forskellige aktiviteter som er
med til at give et boost af glæde og sammenhold. Så mød op og lad din indre olympiske
ild brænde. Det er fra kl. 10-11.

Bankohistorier
10.03. 2021 Kom til en hyggelig eftermiddag
på biblioteket, hvor vi lytter til en god historie, mens vi ﬁnder de rigtige ord på pladen
og konkurrerer om at få banko! Bankohistorier er for dig på 9-11 år, som kan lide sjove,
skøre og spændende universer - og som er klar
på en konkurrence med præmier. Det er kl.
16.30-17.30.

Læs mere info og bestil
billetter på aakb.dk
Obs: Hold øje med aakb.dk for evt. ændringer eller aﬂysninger af arrangementerne
pga. Corona.

Barselshøjskole

Adresse

12.03. 2021 På barselshøjskolen får du viden om emner, der vedrører forældreskab,
blandt andet set gennem litteraturens øjne.
Forfatter Linda Karen Prahl J. laver oplæsning fra sin digtsamling om hverdagslivet i en
børnefamilie.
Sted: Tranbjerg Bibliotek fra kl. 9-11.

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

Anden mægler

Solgte boliger i Tranbjerg J*

Vi ved, hvad det kræver
at få din bolig solgt!

27

29

56

Kontakt os allerede i dag på tlf. 86 29 07 11,
så hjælper vi dig godt på plads i boliglivet.

* Kilde: Boligsiden.dk, tal pr. 08.10.20, solgte boliger i Tranbjreg de foregående 12 måneder af mæglere med boliger i området.

Ring:

TRANBJERG - SOLBJERG
v/ Torben Skov Lauridsen
& Jesper Grøne Andersson
Kirketorvet 6 · 8310 Tranbjerg J
tranbjerg@home.dk · Tlf. 86 29 07 11
Ejendomsmæglerkæde for Danske Bank koncernen
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0711

seniorinfo

Vigtig meddelelse fra Brugerrådet
Brugerrådet i Tranbjerg håber på en snarlig genåbning af Lokalcenteret.
Det forgangne år har ikke været helt almindeligt.
££';8"2+'8ধ£!;0311'<&!(Z$3832!f,<£'82'Zধ£
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snart.
Venlig hilsen Brugerrådet

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

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

Café Tranen,
Lokalcenter Tranbjerg

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

Forebyggelseskonsulent:

Åbningstid: mandag – fredag
kl. 9 – 13.30, Tlf.: 41 85 78 08

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

Sundhedsenheden og
borgerkonsulenter:

Frivilligkonsulent:

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

Camilla Steskow
Tlf.: 41 85 41 71, Mail: caws@aarhus.dk
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Living Frisør
& Hudpleje

Dame & Herre
86 29 43 00

Tranbjerg Hovedgade 68 · 8310 Tranbjerg
mandag lukket

Kom og besøg vores cykelbutik i Center Syd
Vi har masser af gode tilbud på nye cykler og reparationer!
Ved reparation kan cykler afhentes efter 1-3 hverdage.
Stort eftersyn kun kr. 495,Lille eftersyn kun kr. 395,-

Åbningstider:
Mandag-Torsdag: kl.10.00-17.30
Fredag:
kl.10.00-18.00
Lørdag:
kl. 9.00-13.00

Tlf. 8629 3322
8|

SOLGT
Jegstrupvænget 333, 8310 Tranbjerg

SKAL VI OGSÅ SÆLGE DIN BOLIG?

70 70 79 61

Thomas Lignell

Morten Eriksen

Jonas Bojsen

Ejendomsmægler

Indehaver

Ejendomsmægler

Vi støtter lokalsporten i Tranbjerg:

|9

Tranbjerg Børnenes Venner vandt i Go’ons konkurrence om Årets Lokale Forening.

Nyt fra Tranbjerg Børnenes Venner
Charlotte Pless – Tranbjerg Børnenes
Venner
Den store skolegård i indskolingen på
Kirketorvet
nden julesalget gik i gang med julekalendere, julepynt og dekorationer,
kunne vi fortælle, at der blot manglede
100.000 kr. (ud af ca 458.000 kr.) før, vi
kunne sætte gang i 1. etape af renoveringen af den store skolegård – som vi
selv har kåret til Danmarks Kedeligste
Skolegård.
I skrivende stund her i starten af december, mangler vi blot ca. 30.000 kr. for
at være i mål, takket være bl.a. den præmie vi vandt i Go’ons konkurrence om
Årets Lokale Forening, et sponsorat fra
Aura Energi, samt selvfølgelig salget af vores julekalender, som blev revet væk, vores
granbod, julepynt og ikke mindst juledekorationer, som vi i år har solgt over 50
stk. af.

I
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Vi vil gerne takke alle, som har støttet os
på den ene eller anden måde, det er fantastisk at mærke opbakningen fra både
det lokale erhvervsliv, vores medlemmer
og støtter. Det giver os ekstra energi, når I
alle hjælper os på vej.
Tranbjerg trøjen er endelig kommet
Bestyrelsen i Tranbjerg Børnenes Venner
er så glade for den modtagelse, den nye
Tranbjerg trøje har fået. Vi kan se lokalpatriotismen trives både blandt børn og
voksne, og at mange gerne vil skilte med,
at de bor i Tranbjerg! Mon ikke der har
ligget bløde pakker under juletræerne?
Hvis du endnu ikke har fået ﬁngrene
i en trøje, så tøv endelig ikke med at tage
fat i os enten via mail på mail@tranbjergbørnenesvenner.dk eller på Facebook/
messenger under Tranbjerg Børnenes
Venner. På vores hjemmeside, tranbjergbørnenesvenner.dk, kan du læse mere om
størrelser og priser.

tbv nyt

Overskuddet fra salg af trøjen går ubeskåret til vores arbejde for at skabe mere indbydende udearealer i vores dejlige by.
Junglestien ved Naturcentret
Det næste store projekt, der skal sættes
i gang, er junglestien ved Naturcentret,
som vi var så heldige at få penge til via
borgerbudgettet. Vi har haft de indledende møder med Naturcentret og er ved at
se på muligheder ved forskellige leverandører. Vi glæder os til at komme i gang
med arbejdet og håber, der er en masse
skønne borgere, som er klar til at give en
hånd med, når vi begynder at indkalde til
arbejdsdage.

Et nyt år med nye muligheder
Vi ser frem mod 2021 med håb om, at vi
igen kan holde arrangementer til glæde
for byens børn. Byfesten, som måtte aﬂyses pga. corona ligger ”i skuffen” og venter på, at vi igen kan samles i vores by og
vi krydser ﬁngre for, at vi igen kan invitere hele byen til julemarked, så vi kan få
skabt den tradition, som vi tog tilløb til i
2019.
Vi ønsker jer alle et rigtig godt Nytår.
Tranbjerg Børnenes Venner

Støtteforeningen

Tranbjerg
Børnenes
Venner

Tranbjerg Tidende 2021
Herunder kan du se dato for deadline og udgivelse af de enkelte numre:

Nummer

Deadline

Udkommer

Nummer 1
Nummer 2
Nummer 3
Nummer 4
Nummer 5
Nummer 6
Nummer 7

03. december (2020)
18. februar
08. april
20. maj
08. juli
09. september
14. oktober

07. januar
18. marts
06. maj
17. juni
05. august
07. oktober
11. november

Vi hjælper gerne
Har du ikke mulighed for at lave et færdigt indlæg eller annonce, hjælper vi gerne.
Vi kan kontaktes på: stof@tranbjergtidende.dk
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Alt i vinduer,
døre, termoruder, glas, spejle
og indramning.

Din lokale glarmester

Hørning Glas
2ANDERSVEJ  *EKSEN s  (RNING

Tlf. 8692 3402 s HOERNINGGLAS

MAILDK

r

e
Vi komm
lt
overa

Åbningstid: mandag til torsdag 8.00-16.30
Fredag 8.00-13.00
www. h ø r n i n g g l a s. dk

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

Tlf. 8629 1243

Helle Riising Bruhn

Står I og mangler en murer til en af de nedenstående opgaver, så ring
og få et uforpligtende tilbud.
s Omfugning af murværk
Skorsten
s Pudsning og vandskuring
s Badeværelser
s Klinker og flisearbejde
s Tilbygning, ombygning
og renovering
s Diverse reparationer
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40 95 54 42

aps
Kåre Henneberg Laursen
Skovgårdsvænget 530 · 8310 Tranbjerg

www.tranbjerg-murerservice.dk

ONLINE-BOOK
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ID ELEMENTS
RESCUESPRAY 911

169 kr.

Køb 1 produkt til
og få 1 stk. GRATIS!
ÅBNINGSTIDER

Mandag 9-18 | Tirsdag 9-18 | Onsdag 9-18 | Torsdag LUKKET | Fredag 9-18 | Lørdag 8-13

Tranbjerg Hovedgade 3, 8310 Tranbjerg v/Djurslands Bank
Bus lige til døren og 300 M til letbanen
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A D VO K AT T O L S T RU P
8629 5400
www.advokatkirstentolstrup.dk

”Har Dit Gulv brug for hjælp?”
mail@andersenhansengulv.dk
www.andersenhansengulv.dk
Børup Tværvej 14, 8310 Tranbjerg

22480135 / 27382738
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REVISIONSFIRMAET

JOHN SCHANTZ
REGISTRERET REVISIONSAKTIESELSKAB
Vi gør en forskel
Solbjerg Hovedgade 24, 8355 Solbjerg, telefon 86 92 75 66
www.john-schantz.dk, E-mail: revisor@john-schantz.dk

Tranbjerg

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
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Apotek
Kirketorvet 18 • Tlf. 8629 9311
Åbningstider:
Mandag - Fredag 9.00 - 17.30
Lørdag
9.00 - 13.00

b o ce n t e r e t

Lær Tranbjerg Bocenter at kende
Bocenteret vil gerne åbne op for omverdenen og invitere sig selv ud.
Af Stina Christiansen
godt kender du Tranbjerg BoH vor
center på Trankærgårdsvej? Er du én
af de naboer, der faktisk aldrig har været
indenfor? Og ved du egentlig hvem, der
bor der?
På Aarhus Kommunes hjemmeside beskrives Tranbjerg Bocenter således: Bocenter med døgndækning til voksne med
udviklingshæmning, der har betydeligt
og varigt brug for pædagogisk støtte og
omsorg.
Bringe dem i spil
Pårørenderådet på Tranbjerg Bocenter
består af tre forældrepar, der har deres
voksne børn boende på stedet, og to fra
ledelsen, og deres målsætning er, at de vil
lave om på tidligere tider, hvor handicappede blev lukket inde og ikke var en del af
et samfund.
- Vores børn er borgere med stem-

meret. De kan fortælle historier, de går
op i de samme ting som andre, mange
har gået i skole i mange år, nogle elsker
Star Wars-ﬁlm, nogle er faktisk gift med
hinanden, og nogle ryger. Det, man ikke
kender, bliver mærkeligt. Derfor vil vi
gerne bringe dem i spil, åbne op for omverdenen og invitere os selv ud, siger Joke
Habben, som har sin datter på Tranbjerg
Bocenter.
Del af samfundet
Hun har derfor været rundt i Tranbjerg
og talt med biblioteket, kirken og forskellige Tranbjerg-borgere for at høre, hvordan beboerne på Tranbjerg Bocenter kan
blive en del af vores by. Bocenteret vil på
den anden side også gerne åbne op selv
og ser ﬂere muligheder for, at Tranbjergborgerne kan blive en del af livet i de ﬁre
huse på Trankærgårdsvej.
Så i den kommende tid vil pårørenderådet arbejde for at ﬁnde de begivenheder
og steder i Tranbjerg, hvor beboerne kan
være med – og se, hvordan Tranbjerg kan
være med i beboernes liv.
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Tranbjerg Hovedgade 5 · 8310 Tranbjerg · Tlf: 42 15 32 11
e-mail: info@tranbjerghc.dk · www.tranbjerghc.dk




Hjemmebesøg

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

Høreapparater fra
førende leverandører

Høreværn

LÆGEVAGTENS
TELEFONNUMMER

7011 3131

BAY TAG
EN VA N DTÆT FOR B I ND E LS E

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

4018 7713
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
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CENTER SYD
Åbningstider:
Mandag-torsdag kl. 10.00 -17.30
Fredag
kl. 10.00 -18.00
Lørdag
kl. 10.00 -13.00
Tlf. Shoes: 81 71 17 29
Tlf. Fashion: 20 43 17 29

P

Gratis parkering
lige ved døren

Shop online på byhein.dk

TRANBJERG
FYSIOTERAPI

8 6 2 9 98 86

MAIL@TRANBJERGFYS.DK

Kør ind og stol trygt på at

VI TA’R ORDENTLIG HÅND OM DIN BIL
• REPARATION
• OPRETNING
• SALG OG KØB AF BRUGTE BILER
• UDLEJLING OG SALG AF TRAILER

Solbjerg Biler

Solbjerg Hovedgade 19, 8355 Solbjerg
Tlf. 86 92 78 00, mail@solbjerg-biler.dk
www.solbjerg-biler.dk

AutoPartner – for en sikkerheds skyld
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Tranbjerg bli’r vild

Hanne Olesen, Annie Boelt, Søren Søgaard Petersen og Grethe Strand har masser af gode idéer til, hvordan Tranbjergs
natur kan blive mere vild.

En gruppe Tranbjerg-borgere har dannet en gruppe for at inspirere hinanden og os andre til at gøre mere for
biodiversiteten.
Af Stina Christiansen
bag T
’
vil
G ruppen
skabe bedre levevilkår for sommerRANBJERG BLI R VILD

fugle, bier og alle mulige insekter ved at
fremme biodiversiteten i vores by. De vil
gerne opmuntre og inspirere alle til at gøre noget selv. Det kan bare være et hjørne
af haven, der skal være lidt vildere. Eller
at folk har lyst til at være en del af de arbejdsgrupper, der allerede er i gang med
at kigge på, hvordan Tranbjerg kan blive
lidt vildere og sikre, at vores by stadig til-
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trækker insekter, fugle og alle mulige andre dyr.
Arbejdsgrupper
Der er allerede gang i ﬂere initiativer. En
af arbejdsgrupperne har været ude at gå
tur i Tranbjerg for indledningsvist at deﬁnere områder, som kunne gøres vildere
ved at plante blomster i stedet for græs,
der bliver slået. Alle forslagene fra den
lille arbejdsgruppe samt forslagene fra
de øvrige medlemmer af TRANBJERG BLI´R
VILD er sendt til en gruppe, som Teknik &
Miljø-afdelingen i Aarhus Kommune har
nedsat, som vil kigge på mulighederne.
Der er også planer om at kontakte de
forskellige grundejerforeninger i byen, og
høre dem, om de har planer om at lade

orientering

nogle områder blive vilde og måske inspirere eller hjælpe dem i gang, hvis de har
behov for sparring.
Samtidig er kirken og Naturcenteret
også i gang med at kigge på lignende
initiativer.
Masser af idéer
Nogle af de aktive i gruppen er Hanne
Olesen, Annie Boelt, Grethe Strand og
Søren Søgaard Petersen, som sprudler af
idéer og lyst til at gøre noget.
De har planer om et Åben Have arrangement, hvor Tranbjerg-borgere kan vise
deres vilde ideer frem til andre, få biologer ud til inspiration, en fotoudstilling på
biblioteket med de vilde haver og generelt bruge Facebook-gruppen TRANBJERG
BLI´R VILD til at give hinanden gode idéer
og vise, hvad man selv gør hjemme i sin
egen have.
- Man behøver jo ikke at lægge hele
haven om, siger Grethe Strand.
Og det er Søren Søgaard Petersen bevis
på. Han har nemlig fræset en kant rundt
i sin have langs hækken, som han har sået
til med vildtblanding.
Hvad tænker naboen?
Én af de ting, som gruppen vil arbejde
med, er omverdenens accept af, at man
går den vilde vej i sin have.
- Hvordan skal jeg forklare min nabo,
at jeg ikke slår mit græs, uden at vedkommende tror, at jeg er gået i hundene?
Det kan være, at man skal have et klistermærke på sin postkasse, som viser, at man
har en vild have, siger Annie Boelt med
et smil.
- Men man kan sagtens stadig have en

pæn have, der er farverig og smuk. Man
skal ikke tro, at man skal omlægge hele
prydhaven. De ﬂeste blomster er jo gode
for insekterne, siger Hanne Olesen.
- Vi håber at få hele Tranbjerg med.
Det er sjovt og inspirerende at gøre noget
for vores natur. Jo ﬂere vi er, jo bedre, siger Annie Boelt.
Vil du være med i Facebook-gruppen,
skal du blot søge på Tranbjerg bli’r vild og
svare på to spørgsmål for at komme med.
Du kan også hente inspiration på nettet ved at søge på Naturen i din egen have
eller Vild have.

TRANBJERG

BLI’R VILD

%LRGLYHUVLWHWGHÀQHUHVDI)1VRP
·0DQJIROGLJKHGHQDIOHYHQGHRUJDQLVPHULDOOHPLOM¡HUEnGHSnODQG
RJLYDQGVDPWGH¡NRORJLVNHVDPVSLOVRPRUJDQLVPHUQHLQGJnUL
%LRGLYHUVLWHWRPIDWWHUVnYHOYDULDWLRQHQLQGHQIRURJPHOOHPDUWHUQH
VRPPDQJIROGLJKHGHQDI¡NRV\VWHPHU·
0HGDQGUHRUGHUELRGLYHUVLWHWDOW
OLYSnMRUGNORGHQKHUXQGHUG\U
SODQWHUVYDPSHEDNWHULHURJDQGHW
OHYHQGHEnGHSnODQGRJLYDQG
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skolen

Hjælp til Bosnien
En tirsdag formiddag kom en stor lastbil til Tranbjergskolens afdeling Kirketorvet. Den kom for at
hente en masse brugte skolemøbler, som nu skal
gøre gavn på en skole i Bosnien.
Det er Jørgen Hesselbjerg fra Malling, der
står bag initiativet med at indsamle
møblerne og få dem transporteret
til Bosnien.
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Strik Tranbjerg sammen
Sidder du i denne kolde, mørke tid og
savner at være en del af et større fællesskab? Måske det samtidig kribler i
dine ﬁngre for at lave noget kreativt
med garn? Så suk ej, for i januar og
februar måned kan du være med i det
store strikkeprojekt i Tranbjerg.
Af Sidsel Witt Friborg – Biblioteksformidler
i alt sin enkelhed ud på, at du
D etkangårstrikke
eller hækle sjovt og farverigt pynt, som kan pryde Tranbjergs
bybillede. Det kaldes Yarnbombing, men
kan også hedde garngraﬁtti eller guerillastrik, som er en art aktivistisk kunst,
hvor udendørs objekter bliver beklædt
med farverig strik eller hækling. Borgere
i bydelen Trøjborg i Aarhus har allerede
været i gang og beklædt nogle træer med
deres farverige strik på Tordenskjoldsgade. Det giver noget af et blikfang skal jeg
hilse og sige!
Det er gruppen ’Sammen om Tranbjerg’, som står bag opfordringen til at
strikkeglade borgere kan strikke sjovt
pynt til deres by, som både kan skabe smil
og glæde hos borgere, der bor i byen og
ligeledes skabe blikfang for dem, som kører igennem byen en gang imellem og får
at se, at Tranbjerg skiller sig ud.
Alle kan være med, ung som ældre,
erfaren som nybegynder. Man kan sidde
hjemme hos sig selv og strikke eller mødes i egne strikkefællesskaber eller komme til mindre strikkeevents såsom den
månedlige strikkecafe ved langbordet på
biblioteket, hvor man sammen med an-
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Foto: Thorbjørn Wangen.

dre og med god afstand kan mødes og
strikke. Den farverige og sjove strikkepynt
kommer dernæst til at poppe op centralt
i Tranbjerg.
Udover at skabe smil og blikfang i bybilledet, skal strikkeprojektet også være
med til at skabe et større fællesskab på
tværs af Tranbjerg, da forskellige strikkeglade borgere byder ind i samme projekt og løfter det i ﬂok og derved sammen
skaber synlighed på Tranbjergs lokalmiljø.
Forhåbentlig vil mange borgere, store som
små bidrage med deres strik, så det bliver
et fælles projekt for alle i Tranbjerg.
Du kan læse ﬂere informationer om
det kommende strikkeprojekt i Facebookgruppen ”Borgere i Tranbjerg”.

det sker

Krea ved langbordet på Biblioteket
Af Sidsel Witt Friborg – Biblioteksformidler
med at være kreativ og
H viskandulideeratvildbruge
din fantasi, så kom
til åben krea-værksted hver eftermiddag
ved langbordet på Tranbjerg Bibliotek.
Vi har fyldt den røde kommode med en
masse krea-godter, du kan gå på jagt i og
sidde og klippe-klistre med ved bordet.
Du kan fx lave ﬂotte mønstre, skøre fremtidsvæsener, en ﬁgur af din ven, eller måske tegne en tegning til en du holder af,
eller tegne en tegning til os af Fremtidens
Bibliotek i Tranbjerg. Det er kun din fantasi, der sætter grænser.

Hvis du har lyst til at udstille eller
hænge noget op på biblioteket, som du
har lavet ved langbordet, skal du bare sige
det til en af os, som arbejder på biblioteket. Så ﬁnder vi en god plads til dit kreaværk, så det kan skabe glæde at kigge på
for andre.
Langbordet i børnebiblioteket er jeres
åbne kreative rum, hvor børn og andre
kreative sjæle kan samles i et spontant
fællesskab på Tranbjerg Bibliotek. Hold
jer endelig ikke tilbage!

Tanja Hansen • kontakt@hansenmalerﬁrma.dk • 23 31 32 37
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Inspiration til et vildt Tranbjerg
Naturcenteret, Tranbjerg Kirke og
Tranbjerg Bylivshus inviterede til informations- og inspirationsmøde i
Sognegården.

foredrag onsdag den 2. december i Sognegården. Der var oplæg fra to biologistuderende fra Domen Blomstrer om biodiversitet og en snak om udvikling af grønne
områder i Tranbjerg.

Af Stina Christiansen
ankerne om biodiversitet og en vildere natur i Tranbjerg ﬂyver frit ﬂere
steder i byen. Som du kan læse andetsteds
i bladet, så har en gruppe allerede gang i
ﬂere tiltag. Og den bold har Sammen om
Tranbjerg også grebet og inviterede til

T

26 |

Et grønnere Naturcenter
Naturcenteret og kirken vil gerne arbejde
mere med biodiversitet og præsenterede
deres tanker om den grønne udvikling.
Begge vil stille nogle af områderne
omkring dem til rådighed, så de ikke kun
er græs, som i nyklippet tilstand ikke gør

biodiversitet

noget godt for bier og insekter – men i
stedet lade nogle af områderne vokse vildt
og dermed tiltrække forskellige arter og
især de arter, som vi desværre er ved at
miste her i Danmark, fordi de har mistet
deres naturlige levesteder.
Charlotte Vind Pless fra Tranbjerg Bylivshus fortalte om, at der med udgangspunkt i mødet og samarbejdet med de
biologistuderende skal sættes gang i biodiversiteten i Tranbjerg, og at det kan brede sig derfra. Interesserede borgere vil blive inviteret til at deltage i arbejdet lige fra
planlægning til eksekvering, så byen ved
fælles hjælp får hjulpet biodiversiteten i
Tranbjerg på rette vej.
En vild kirke
Søren Svenning, gartner ved Tranbjerg
Kirke, fortalte herefter om nogle af kirkens planer for deres jord.
- Vi har talt om at gøre kirkegården
mere blomstervenlig og bringe mere biodiversitet ind. Men vi har også en kultur
på kirkegården, som betyder, at der ikke
er noget ukrudt. Så vi skal lige ﬁnde ud
af, hvordan vi kan bringe det vilde ind på
kirkegården, siger Søren Svenning.
Tranbjerg Kirke har allerede sat 20.000
krokusløg på plænen ud mod krydset
ved Landevejen, men vil gerne eksempelvis så frø, der kan blomstre på andre
tidspunkter.

På Naturcentret er der allerede sået en
del engﬂora, men man vil gerne gøre endnu mere. En af ideerne at inddrage dyrene
mere i området og blandt andet udnytte
fårene til at få bugt med noget af græsset
ved siden af multibanen.
Biblioteket i Tranbjerg fortalte også om
de tanker, de har gjort sig i forhold til at
give naturen i byen en hånd. Blandt andet
vil Rune Engelbreth Larsen forfatter af
bogen Danmarks genforvildede natur gå
tur med interesserede i Tranbjerg, der vil
være fotoudstillinger af vores smukke natur og vandringer i byen med lokale bysbørn, der er vokset op her.
På mødet holdt de to biologistuderende Emil Skole-Henriksen og Johanne
Meldgaard Petersen fra Domen Blomstrer oplæg om biodiversitet og engﬂora
og havde kigget rundt på et par velegnede
spots i Tranbjerg. De kom med mange
spændende indsigter i, hvordan en by
som Tranbjerg kan blive mere vild.
Naturcentret, Kirken og Tranbjerg Bylivshus indkalder til opfølgende møde i
januar, hvor der skal arbejdes videre med
planerne for de to områder.
Sammen om Tranbjerg er en lokal arbejdsgruppe, der arbejder på tværs af byens foreninger for at skabe aktiviteter og events for
alle i byen.
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Nyt fra Tranbjerg Fællesråd
Trods conara-forhindringer sker der en
del i Fællesrådet med ny kalender app,
byplanlægning og traﬁkstøj.
Af Jørgen Dahlgaard, Sekr. i Tranbjerg
Fællesråd

E

n fælles kalender- og kommunikationsplatform for hele byen er nu
kommet et stort skridt nærmere, da kommunen med kommunikationschef Michael Japp fra Kultur og Borgerservice i
spidsen, gerne vil stille deres it-platform
til rådighed for foreninger og borgere i
Tranbjerg. Sammen med Hjortshøj skal
Tranbjerg være pilotby i et projekt som
bygger på systemet bag ”Aarhus-guiden”,
som du måske allerede kender. Initiativet
er kommet i stand på baggrund af Byrådets Oplandsudvalg, som var på besøg i
Tranbjerg i efteråret.
Vi har tidligere skrevet om app-en
”MinLandsby” og ønskerne er stadigvæk
de samme: En fælles kalenderfunktion, en
dynamisk foreningsoversigt, en kortfunktion (gerne med lag) samt en mulighed
for at folk med de samme interesser kan
ﬁnde hinanden. Desuden kunne det være
rart med en form for opslagstavle samt
et styret debatforum? Vi håber, at kunne
bringe nyt i løbet af januar.
Der arbejdes desuden i skrivende stund
på at få opstillet en mindre elektronisk
informationstavle i stil med dem, som
står ved indfaldsvejene til Aarhus – fx på
Chr. Xs Vej. Tavlen skal helst stå et centralt sted i byen så ﬂest mulige ser den.
Det er et forsøg, som foreløbig er sat til et
halvt år.
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Traﬁkstøj fra Landevejen
Mange er generet af traﬁkstøj fra Landevejen og det er da også et emne, som vi
har arbejdet en del med i fællesrådet gennem årene, og ﬂere projektforslag har været på vej. Senest har vi foreslået at bruge
noget af overskudsjorden fra byggeriet
af Bering-Beder Vejen til støjvolde langs
Landevejen ud for Jegstrupvænget og Kirkevænget. Kommunen ejer i forvejen arealerne, så det burde da være lige til. Men
nej – desværre var projektledelsen for BBVejen ikke meget for det af ﬂere årsager,
og desværre viste det sig desuden, at den
gældende lokalplan for arealerne langs
Landevejen forhindrer etablering af nye
støjvolde. Ironisk nok kræver lokalplanen
grønne plantebælter for at ”dæmpe” traﬁkstøjen. I dag er det dog gængs viden, at
plantebælter ikke virker mod traﬁkstøj. Så
lokalplanen skal ændres, hvilket kræver et
større benarbejde.
Det skal dog nævnes, at det er lykkes
at få kommunen til at lægge støjdæmpende asfalt på Landevejen fra Slet og ned
til broen over Letbanen. Så lidt er vi da
kommet i mål med.
Byplanlægning på lang og kort sigt
Vi har i Fællesrådet haft foretræde for
Teknisk Udvalg i november for at tydeliggøre vore tanker og så nogle frø omkring udvikling af byen. Det handler bl.a.
om en opgradering og fornyelse af skolen
samt ﬂere idrætsfacilliter m.m. på området ved Grønløkke Allé: Et nyt ”Campus
Tranbjerg” er overskriften. Desuden er det
tiltrængt med noget fornyelse på centerområdet ved Kirketorvet. Kan vi fx bruge

fællesrådet

Fællesrådet på cykeltur kigger på støjskærmen ved Sønderbrokrogen.

et nyt foreningshus/kulturhus? Vi arbejder videre med planerne og ser det også
som en forlængelse af møderækken: Sammen om Tranbjerg.
Desuden er vi ved at opdatere vores liste over ønsker til traﬁkforbedringer m.m.
i byen. I skrivende stund har vi aftalt et
møde med Traﬁk og Veje. Du vil kunne se
den opdaterede liste på tranbjerg.dk P.t.
har vi især fokus på Tingskov Allé og på
stierne, erfaringsopsamling omkring de

nye 40 km-zoner og de mange nye traﬁkbump i byen.
Ellers håber vi at kunne afholde den
ordinære generalforsamling i slutningen
af februar, hvis ellers corona-restriktionerne tillader det. Vi melder sted og dato
ud, så snart vi kan. Alle er velkomne, men
det er kun medlemmer, som har stemmeret. Generelforsamlingen er en god mulighed for at få et overblik over fællesrådets
arbejde.

GENBRUGSSTATION
BIRKEGÅRDSVEJ
Birkegårdsvej 8 · 8361 Hasselager

Åbningstider:
Mandag-fredag kl. 7.00-18.00
Lørdag, søndag, helligdage
kl. 10.00-17.00
Lukket: 24., 25., 26. og 31. dec.
samt 1. januar
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Din bedemand
er en kvinde
Den kvindelige intuition er med
til at lette svære samtaler. Har du
mistet en, der står dig nær kan
ϐÞ¤¤Ǥ
Þ
rundt.
§
begravelse/bisættelse efter dit og
ÞÞǡǡ
sidste farvel bliver et rart minde.

DEN GLADE SLAGTER
Partyservice . Pølseborde
Osteborde . Receptionsmad
Kold buffet . Varm buffet
Anretninger

mesterslagteren
- lev sundt med kød

DEN GLADE SLAGTER
Center Syd 8310 Tranbjerg

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

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

Tranbjerg Hovedgade 1 | 8310 Tranbjerg J | 8630 3700 | tranbjerg@djurslandsbank.dk
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MOTOR-DEPOTET A/S
Hasselager Allé 1
8260 Viby
Tlf. 86 28 24 00
www.motor-depotet.dk

MITSUBISHI
MOTORS

Dahlgaard Haandvaerk ApS
.VSFSBSCFKEFt'BDBEFSFOPWFSJOHt5PUBMFOUFSQSJTF

.JDIBFM%BIMHBBSE

5MG

md@dahlgaardhaandvaerk.dk
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Din lokale VVS-installatør i Tranbjerg
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Bestil tid online på

05 58

MUNKE VVS A/S | TRANBJERG HOVEDGADE 48 | 8310 TRANBJERG | WWW.MUNKEVVS.DK
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Holme-Tranbjerg Kommune
Artiklen om Holme-Tranbjerg Kommune var i Århus Stiftstidende søndag den 18. oktober 2020. Den er skrevet af arkivar Janne Marie Barslev,
Aarhus Stadsarkiv, som har givet tilladelse til, at artiklen også bliver trykt
i Tranbjerg Tidende. Billederne til denne artikel er valgt af Tranbjerg Lokalhistoriske Samling.
Af arkivar Janne Marie Barslev, Aarhus
Stadsarkiv
Stationsby og liebhaveri i Holme-Tranbjerg
Kommune
Selvom Holme og Tranbjerg i knap 130
år indgik i et kommunefællesskab, har
de to områder haft meget forskellige udviklinger. Tranbjerg udviklede sig fra lille
landsby til driftig stationsby, mens Holme
blandt andet blev hjemsted for prægtige
villaer i det idylliske, bakkede landskab.
Holme-Tranbjerg Kommune
Holme-Tranbjerg Kommune blev oprettet
i 1842 som et led i den nye administrative inddeling af Danmark sammen med
købstadskommunerne, der blev oprettet
i 1838. Holme-Tranbjerg Kommune bestod af kirkesognene Holme, Tranbjerg
og Skåde (fra 1949). Fra 1555 til 1973 var
Tranbjerg Sogn et anneks til Holme, hvilket blandt andet betød, at præstegården lå
i Holme.
Kommunen blev ledet af et sogneforstanderskab, hvor den lokale sognepræst
oprindeligt automatisk var medlem. Resten af medlemmerne, som talte mellem
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Kortet viser kommunegrænsen, indtil den 1. april 1970,
da Holme-Tranbjerg kommune blev indlemmet i Aarhus
Kommune ved Kommunalreformen. Kilde DigDag.dk

4 og 9 medlemmer, blev valgt af sognets
mandlige beboere over 25 år, og med
jordværdier for mindst én tønde såkaldt
hartkorn. Sogneforstanderskabets ansvarsområder var fattig-, skole-, og vejvæsen. Fra 1868 blev sogneforstanderskabet
aﬂøst af sognerådet, og man ﬁk nu også
ansvaret for den økonomiske forvaltning.
Ved kommunens dannelse i 1842 gik
den nordøstlige kommunegrænse langs
Thorsmøllevej og helt ud til kysten. I
1907 blev kyststrækningen og Marselisborgskovene, der tidligere havde hørt under Marselisborg Gods, afgivet til Aarhus
Købstadskommune. Holme-Tranbjerg
Kommune blev til gengæld kompenseret
med 30.000 kr. – svarende til godt 2 millioner kr. i dag.
Geograﬁen
Holme-Tranbjerg Kommune udgjorde
3040 hektar og var omgivet af kommunerne Mårslet, Solbjerg (dannet i

historie

Tranbjerg Kro var et populært udﬂugtsmål, især for aarhusianerne. Her ses nogle af dem og deres biler i 1910. Portalen til
krohaven er fra landsudstillingen i Aarhus 1909.

1963), Ormslev-Kolt, Viby og Aarhus
Købstadskommune.
Den østlige del af kommunen er præget af et stærkt kuperet terræn morænelandskab dannet under sidste istid med
Holme Bjerge, hvor Jelshøj er det højeste
punkt med 128 meter, og Skåde Bakker.
Mod vest bliver det stærkt kuperede område aﬂøst af et højtliggende, men mere
jævnt terræn med en del små moser.
I kommunen ligger byerne Holme,
med kvartererne Lundshøj og Rundhøj,
Skåde med kvartererne Skåde Bakker, Skidenpyt (fra 1910 kaldet Højbjerg), Lyseng,
Saralyst og Søsterhøj og byerne Tranbjerg,
Gunnestrup, Bjøstrup, Slet, Jegstrup, Børup og Østerby.
Udviklingen før 1900-tallet
Indtil 1700-tallet var landbrug det dominerende erhverv i både Holme og Tran-

bjerg. Ved midten af 1800-tallet var der i
Holme blevet etableret ﬁre teglværker, en
kradsuldsfabrik og en valsemølle, der til
sammen beskæftigede mange af områdets
indbyggere. Derudover ernærede mange af områdets husmænd og indsiddere
(samfundets allerfattigste, der boede til
leje på gårdene) sig ved arbejde i de omkringliggende skove. Andre ernærede sig
gennem håndværk, der også var knyttet til
træindustrien som bødkere, træskomænd,
snedkere og tømrere. Endeligt var brugsen
i Skåde blev anlagt så tidligt som 1872.
I Tranbjerg Sogn, hvor indbyggertallet i midten af 1800-tallet kun lå på 363
mod Holmes 817, var udviklingen ikke
den samme. Indtil et godt stykke op i
1800-tallet bestod Tranbjerg primært af
en kirke, en skole (grundlagt i 1700-tallet), nogle gårde samt nogle husmandssteder. Jordbrug var derfor stadig det
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Niels, mælkekusk i Gunnestrup, ca. 1920

altdominerende erhverv i kommunen. I
1851 blev Sleth Teglværk dog grundlagt,
og langsomt blev virksomheden Tranbjerg
Sogns største arbejdsplads.
I 1884 blev Odderbanen indviet, og en
station blev anlagt på den bare mark lidt
nord for, hvor Tranbjerg Kirke, skolen og
to gårde lå. Rundt om den nye stationsbygning, voksede hurtigt en stationsby
op med beboelsesejendomme, kro med
købmandsforretning (1885), andelsmejeri (1888), bageri (1888) samt andre
forretninger.
Udviklingen efter 1900-tallet
Tranbjerg fortsatte sin vækst efter århundredskiftet med Brugsen og et hammerværk i 1918. Omkring 1920 gik udviklingen dog i stå, og hammerværket
måtte efter et par konkurser lukke i slutningen af 1920’erne.
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Fra omkring år 1900 begyndte det at
blive mere normalt at arbejde inde i Aarhus, men at bo uden for byen. Dele af
Skåde Bakker begyndte fra 1899 at blive
udlagt til villabebyggelse, og snart skød
det op med villaer og huse andre steder
i Holme Sogn. Fra 1940’erne begyndte
boligforeninger også at opføre etageejendomme i området. Befolkningstilvæksten
var så stor, at Holme Sogn måtte opdeles
i to, og i 1949 blev Skåde Sogn etableret,
efter Frederikskirken var blevet indviet
i 1944. I 1965 havde sognene Holme og
Skåde tilsammen 13.733 indbyggere.
Fra 1950’erne begyndte kommunen at
udlægge grunde til både industri og parcelhusbyggeri for at lokke de indeklemte
aarhusianere ud af købstaden. Det blev
blandt andet til Holme Industriby, som
både Sabroe og Skandinavisk Tobakskompagni ﬂyttede deres virksomheder til

historie

Teglværksarbejdere i Sleth 1916. De to drenge i forgrunden, Georg og Oscar, er sønner af fyrbøder Jens Peter Jensen, der
står bag dem.

i 1957 og andre fulgte hurtigt efter. Der
blev også anlagt store parcelhuskvarterer,
hvor Tranbjerg Haveby, med adskilte traﬁkårer til gående og kørende traﬁk, nok
er det mest kendte. Udviklingen førte befolkningstilvækst med sig, og i Tranbjerg
Sogn steg befolkningstallet fra 1970 til
1980 fra 2.154 til 6.677 indbyggere.
Vil du vide mere om dit lokalområdes
historie?
Kontakt Tranbjerg Lokalhistoriske Samling på hjemmesiden:
http://www.tranbjerglokalhistorie.dk/

Kontakt Højbjerg Holme Lokalhistoriske
Arkiv på hjemmesiden:
http://www.8270lokalhistorie.dk/
Læs mere om Holme-Tranbjerg Kommune på AarhusWiki her:
https://aarhuswiki.dk/wiki/
Holme-Tranbjerg_Kommune.
Vil du virkelig gå i dybden?
Læs de gamle sognekommuners forhandlingsprotokoller helt tilbage fra 1842 på
www.retrodigitalisering.dk.

Aarhus Stadsarkiv sætter i en artikelserie fokus på de gamle oplandskommuner rundt om Aarhus. Baggrunden er, at Aarhus Byråd har nedsat
et Oplandsudvalg. Det skal komme med gode råd til at forstærke båndene mellem Aarhus og oplandets bysamfund, både kulturelt, transportmæssigt og politisk. Samtidig var det i 2020 halvtreds år siden, de mange sognekommuner i oplandet og Aarhus Købstad blev lagt sammen til
Aarhus Kommune. I artikelserien vil vi fortælle træk fra de gamle sognekommuners historie og dermed fortælle historien om de mange stærke
lokalsamfund, der er en del af Aarhus Kommune. Artiklerne kan læses
på AarhusWiki.
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Din lokale bedemand- og kvinde
i Tranbjerg
Bedemand Riising
Helle og Henrik Riising
Tranbjerg Centret Syd
8310 Tranbjerg
www.riising.dk

7LOOLG²7U\JKHG²1 UY U

Tlf. 86 29 12 43
Få gratis tilsendt ”Min sidste vilje”

VIDUNDERKNOLDEN
Blomster - brugskunst

Center Syd, Kirketorvet 6
Tlf.: 86 29 04 11 - mail: 6509@interflora.dk
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Fastelavnsgudstjeneste
for hele familien den 14. februar kl. 10.
Mere info på www.tranbjergkirke.dk

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
– Alt vedrørende kirkegården
Kirkegårdssekretær: Jane Gertsen
Træffes på 86 29 51 20 mandag-fredag kl.
9.00–12.00. Endvidere hver fredag formiddag 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 Erik Borrits
92 43 77 88 / erik@tranbjergkirke.dk
Kirketjener Else Pedersen
40 44 67 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
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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 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 gravsteder 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 urnenedsættelser, udtagelse af gravsteder samt anlæg af gravsteder.
Tranbjerg Kirke er aﬂåst, når der ikke er kirkelig handling. Ønskes adgang, vil personalet på kirkegården eller i Sognegården være
behjælpelig.

Gudstjenester
Søndag 10. januar
10.00 Højmesse v. David Kessel
Søndag 17. januar
10.00 Højmesse v. Anja Stokholm
Søndag 24. januar
10.00 Højmesse v. David Kessel
Søndag 31. januar
10.00 Højmesse v. Mia Knudsen
Søndag 7. februar
10.00 Højmesse v. Anja Stokholm
Søndag 14. februar
10.00 Fastelavnsgudstjeneste v. David
Kessel
Søndag 21. februar
10.00 Højmesse v. Mia Knudsen
Søndag 28. februar
10.00 Højmesse v. Anja Stokholm
Søndag 7. marts
10.00 Højmesse v. Anja Stokholm
Søndag 14. marts
10.00 Højmesse v. Anja Stokholm
Søndag 21. marts
10.00 Højmesse v. David Kessel

Nyt tiltag!

Tranbjerg
Barselshøjskole
Sammen om Tranbjerg inviterer fædre,
mødre og deres babyer på barselshøjskole. Her kan du være en del af et
fagligt og socialt fællesskab med højt
til loftet, hvor vi bliver klogere sammen, snakker om livets store spørgsmål og samtidig lærer nye mennesker
at kende.
På barselshøjskolen får du viden om
emner, der vedrører forældreskab, bl.a.
fra en sundhedsfaglig og litterær vinkel.
Fredag den 5. marts 2021, kl. 9-11 i Tranbjerg Sognegård
Fredag den 12. marts 2021, kl. 9-11 på
Tranbjerg Bibliotek
Fredag den 19. marts 2021, kl. 9-11 i
Tranbjerg Sognegård
Fredag den 26. marts 2021, kl. 9-11 på
Tranbjerg Bibliotek
Tilmelding er nødvendig / billetter fås
via www.aakb.dk / pris 125 kr. for hele
forløbet. Læs mere om forløbet på
aakb.dk eller tranbjergkirke.dk.

Palmesøndag 28. marts
10.00 Højmesse v. Anja Stokholm
Skærtorsdag 1. april
10.00 Højmesse v. Mia Knudsen
Langfredag 2. april
10.00 Højmesse v. David Kessel
Påskedag 4. april
10.00 Højmesse v. Anja Stokholm
Kirke og Sogn •
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Guds velsignelse
David J. Kessel

F

or få dage siden er vi gået over fra
det ene til det næste år. Og denne
overgang er som altid forbundet med
tanker, planer og håb. Når der nu begynder noget nyt, kan man lige så godt
prøve at komme i gang med nye, gode
vaner, lægge de dårlige vaner fra sig,
starte på en frisk.
Det samme gjorde mange af os for et år
siden. Men så skete der noget, som ændrede alles liv: Pandemien kom.
Pludselig blev der krævet ting af os, vi
ikke havde prøvet. Og udover alle de
nye regler omkring social adfærd, ændrede livet sig for mange af os fundamentalt: Mennesker mistede deres arbejde, virksomheder blev presset til det
yderste økonomisk, man blev nødt til at
gennemtænke alt og ﬁnde på nye løsninger for stort set alt; der var familier,
der ikke kunne se hinanden i månedsvis – og intet af det havde vi forudset, da
vi gik ind i det nye år 2020.

4

• Kirke og Sogn

Derfor var overgangen til 2021 sikkert
heller ikke helt, som den plejer at være.
Sammen med alle de gode nytårsforsæt, med alle de ønsker og drømme,
vi har, når vi begynder et nyt år, var
der nok også en vis usikkerhed, måske
frygt. For hvis vi ikke allerede var klar
over det, så har 2020 lært os, at der altid
er mulighed for, at ting bliver helt anderledes end forventet.
Men hvordan håndterer man den slags
usikkerhed eller frygt?
I kirken har vi et særligt ritual, der står
ved alle overgange: velsignelsen. Luther indførte den som en af de få ændringer ift. den gamle gudstjeneste før
reformationen. Og han placerede den
sidst i gudstjenesten, ved overgangen
fra gudstjenestens hellighed til hverdagens almindelighed. Med Guds velsignelse går vi fra kirken ind i en ny uge.
Med Guds velsignelse går barnet ud i
sit liv efter dåben, brudeparret ud i ægteskabet, den døde fra livet på jorden
til et liv hos Gud.
Velsignelsen er en rituel manifestering
af Guds løfte om at være med os, så vi
kan tage hvert skridt ind i det uvisse i
tillid til Guds tilstedeværelse.

Velsignelsen skal derfor også stå her
ved begyndelsen af det nye år. Sammen med alle de ønsker, alt det håb,
der knytter sig til en ny begyndelse, lyder Guds velsignelse:
Herren velsigne dig og bevare dig!
Herren lade sit ansigt lyse over dig og
være dig nådig!
Herren løfte sit ansigt mod dig og give
dig fred.
Vi modtager velsignelsen og går forhåbentlig styrket ind i det nye år; fortrøstningsfuldt i viden om Guds tilstedeværelse i vores liv. Eller som Grundtvig
siger det i en af sine salmer:
Gud, vi er i gode hænder,
dine hænder, gode Gud!
som alt ondt med visdom vender,
så det godt må falde ud,
trods al synd og død og pine,
godt for dig og godt for dine.

Musikandagt og
Musikalsk Fyraften
Nyd at få en pause i hverdagens travlhed og larm og vær med til en halv time
med musik, sang, meningsfulde ord og
tid til ro og eftertanke i kirken!
Musikandagt kl. 10.00:
14. januar
11. februar
11. marts
Musikalsk Fyraften kl. 17.00:
28. januar
25. februar
25. marts

Å RS T I D S

Café

Fællesskab og
hygge
er overskriften på vores ÅrstidsCafé.
Hvis du har lyst til at komme lidt ud
og være sammen med andre over
et måltid, så er Tranbjerg Kirkes
ÅrstidsCafé måske noget for dig.
Vi mødes næste gang tirsdag den 26.
januar kl. 17.00.
Vi begynder aftenen med en aftensang i kirken, og derefter spiser vi
sammen i Sognegården.
Mia Knudsen fortæller om en studietur til Israel i marts 2020. I regi af
præsternes efteruddannelse drog
en ﬂok præster af sted for at skrive
prædikener i et udvalg af de faktiske steder, evangeliet udspillede
sig.
Pris 100 kr. ekskl. drikkevarer, som
kan medbringes eller købes.
Tranbjerg Kirkes ÅrstidsCafé henvender sig til alle aldersgrupper,
enlige som par – vi håber på at se
jer!
Tilmelding senest 19. januar til Ulla
Astrup
86 29 58 97 eller
u.k.astrup@webspeed.dk

Kirke og Sogn •
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ONSDAGS
 FORUM
Eftermiddage, der giver et løft!
Onsdag den 3. februar kl. 14.00

Flemming
Rishøj

De Farlige Kvinders Ø
Flemming Rishøj fortæller om De Farlige Kvinders Ø.
Engang et “naturligt fængsel” midt i
Storebælt, hvor ﬂere hundrede kvinder fra 1923 til 1961 blev isoleret og placeret på ubestemt tid. Kvinder under
Åndsvageforsorgen, som det dengang
hed. Kvinderne blev anset for at være
seksuelt og moralsk fordærvet og dermed til fare for samfundet.
Foredraget belyser gennem tale og
power-point et stykke spændende
Danmarkshistorie, og viser bl.a., at havde man én gang fået “titlen” “sprogøpige”, var man for altid stemplet som
“en af dem”.
En tankevækkende historie om mennesker, der set med samfundets øjne,
forblev “tabere”.
Men har samfundet ændret menneskesyn siden “dengang” – eller er det status quo?

Onsdag den 3. marts kl. 14.00

Sønderjysk
kaffebord
lavet af Ulla og Klaus Astrup.
Det er er dagen, hvor kage, kaffe og
hygge er i højsæde.
Pris 50 kr.

Til begge arrangementer er der online tilmelding på hjemmesiden:
https://www.tranbjergkirke.dk/aktiviteter/voksne/foredrag-i-sognegaarden/
Der er plads til 50 i Sognegården, så det er først til mølle.
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Nye ansigter ved Tranbjerg Kirke!
Kirketjener Ole Fenger har valgt at fratræde sin stilling som kirketjener efter næsten 10 års ansættelse. Menighedsrådet har ønsket Ole held og lykke fremover og
valgt at ansætte Else Pedersen i stillingen som kirketjener 20 timer om ugen. Else er
tiltrådt stillingen den 1. november 2020.
Samtidig er Anna Bilde Jacobsen ansat som ny leder af børnekoret. Menighedsrådets ønske er, at det igen bliver muligt og sjovt at gå til børnekor ved Tranbjerg
Kirke, samtidig med at alle coronarestriktioner overholdes.
Vi byder Else og Anna velkomne til Tranbjerg Kirke og glæder os til samarbejdet.
Else og Anna er blevet opfordret til selv at præsentere sig i Kirkebladet.
Jette Siggaard, kontaktperson

Anna Bilde Jacobsen

Mit navn er Else Køhling Pedersen, jeg
er 48 år gammel og oprindelig fra Mols.
De sidste 14 år har jeg boet i Hadbjerg sammen med Michael og vores
to, nu teenagere.
Vi ﬁk en dejlig lille hund sidste år.
Jeg er uddannet anlægsgartner og
ﬁk ideen til at gøre min hobby til min
levevej, da alt andet fejlede. Det gik så
heldigvis godt, og jeg har arbejdet ved
en kirke som gartner og kirketjener.
Mit arbejde har givet mig større kontakt med den danske folkekirke, og det
giver mig ro og tro.
Jeg har fået et ﬁnt og godt indtryk af
folkene omkring min nye arbejdsplads,
så jeg glæder mig til at se, hvad fremtiden bringer.

Jeg er 22 år og studerer på Konservatoriet med Musikledelse og Rytmisk Sang
som hovedfag.
Jeg har boet i Aarhus i et par år, men
er født og opvokset nord for Limfjorden i Sæby.
Jeg har en stor passion for korsang
og glæder mig til at lede et børnekor
med fokus på at have det sjovt med musik og mærke det fællesskab, det giver
at synge sammen.
Desuden vil jeg fokusere på at give
børnene et godt musikalsk grundniveau til at beskæftige sig med musik
videre i deres liv.

Kirke og Sogn •
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Tranbjerg Kirkes menighedsråd 2020-2024
Menighedsrådet konstituerede sig onsdag den 25. november 2020.
På billedet ses Anja Stokholm (sognepræst), Birgitte Pedersen (formand), Bonnick
Lundberg, David Kessel (sognepræst), Dorthe Andersen, Ellen Danielsen, Flemming Mikkelsen (kirkeværge), Helge Hansen, Jette Siggaard (kontaktperson), Lars
Jacobsen (kasserer), Lene Risør (næstformand), Mia D. Knudsen (sognepræst), Michael Knudsen, Ulla Astrup. På billedet mangler Gitte Ranfelt Laugesen (medarbejderrepræsentant og referent), som her agerede fotograf, samt Sonja Due.

BASAR I SOGNEGÅRDEN
Desværre blev der ingen basar i november, da vi ikke fandt det forsvarligt,
grundet Covid-19.
Vi vil dog stadig gerne være med til at
skaffe brønde til det nordlige Malawi,
så de kan få rent drikkevand.
Derfor har vi fra 1. november til 20.
december opstillet salgsborde i Sognegårdens kontorgang, og salget går
rigtig ﬁnt. På de første 14 dage er der
solgt for ca. 7.000 kr. Vi håber, at salget
fortsætter på samme vis, og da salget
i Shop Amok er til samme formål, forventer vi, at vi inden jul kan nærme os
prisen på en brønd i Malawi.
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Jeg vil gerne takke alle, der har støttet dette vigtige formål.

Basargruppen
Fra januar 2021 fortsætter vi arbejdet i basargruppen. Vi mødes i Sognegårdens kælder den 2. og 4. onsdag i
måneden fra klokken 14 –16.
Her laver vi håndarbejde og hygger
os over en kop kaffe.
Nye deltagere er velkomne.
Hvis nogen har brugbare garn- eller
stofrester, modtager vi det gerne.
Grethe Gylling

Pssst ... vidste du,
at vi har en facebookgruppe for hhv.
babysalmesang og toddlersalmesang?
Meld jer gerne ind.
9.30: Babysalmesang
10.45: Babysalmesang

15.15: Toddlersalmesang
16.15: Toddlersalmesang

Tirsdage
med

salmesang

Vi glæder os til at se jer og synge med
jer!
Organist Branko Djordjevic
og
Kirke- og kulturmedarbejder
Gitte Ranfelt Laugesen

i Tranbjerg Kirke
Tirsdag står den på salmesang i børnehøjde, når vi holder babysalmesang og
toddlersalmesang for babyer, børn og
deres voksne i Tranbjerg Kirke.
Det bliver et sammensurium af salmesang, nærvær, lystænding, bønner, fagter, fordybelse, sanselighed og hygge.
Bagefter drikker vi kaffe og snakker
sammen.
Tilmelding på tranbjergkirke.dk er nødvendig.

Kirke og Sogn •
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Nytårskoncert i Tranbjerg Sognegård
fredag den 15. januar kl. 19.00 med

Trio Mio
Prisvindende dansk/svensk kontemporær folkemusik.
I hjertet af Trio Mios musik ligger et brændende ønske om at give nyt liv til
dansk/svensk folkemusik. De spiller musikken på deres egen måde, gør den til
nutidig musik som bibeholder dyb respekt for den tradition, hvoraf musikken
er rundet.
Resultatet er ny, forfriskende og helt særegen: kontemporær folkemusik skabt
fra det specielle punkt, hvor traditionen møder nutiden og lader sig inspirere
af andre stilarter som jazz og klassisk musik.
Man er aldrig helt sikker på, hvad der skal ske: Smukke, rolige og luftige melodier bliver aﬂøst af hurtige, uforudsigelige og til tider vilde improvisationer.
Men sikkert er det, at musikken spilles med intensitet, virtuositet og glæde,
som efterlader lytteren åndeløs – og smilende.
Trio Mio består af

Kristine Heebøll: violin
Jens Ulvsand: bouzouki, guitar og sang
Peter Rosendal: klaver, wurlitzer og ﬂugabone
Billetter à 75 kr. kan købes online gennem kirkens hjemmeside fra 1. december.

X

Trio Mio
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Vi gentager succesen:

Musik i Mørket
Torsdag 4. februar 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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Café

Shop -Amok
Genbrugs børnetøj

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

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.
Med venlig hilsen og på gensyn

Seniorpigerne

Vi mødes næste gang tirsdag den 23.
marts kl. 17.00.

Kirkesanger Søren Bidstrup fortæller
om at være kirkesanger i Tranbjerg
kirke og de forskellige opgaver, der
er en del af hans job.
Pris 100 kr. ekskl. drikkevarer, som
kan medbringes eller købes.
Tranbjerg Kirkes ÅrstidsCafé henvender sig til alle aldersgrupper,
enlige som par – vi håber på at se
jer!
Tilmelding senest 16. marts til Ulla
Astrup
86 29 58 97 eller
u.k.astrup@webspeed.dk

Nicolai

SCT

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

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

70 120 110
• Sct. Nicolai Tjenestens medarbejdere
har tavshedspligt
• Der føres ikke journaler eller kartoteker
• Alle kan henvende sig
• Sct. Nicolai Tjenesten er et tilbud fra
Folkekirken

Kirke og Sogn •

13

Farvel til
menighedsrådet
Den 1. søndag i advent tiltrådte det ny
menighedsråd, hvor vi sagde goddag til
tre nye medlemmer. Men inden da skulle
der siges et behørigt, men også vemodigt
farvel til tre medlemmer af de tidligere
råd, Grethe Gylling, Ane Marie Taszarek
og Axel Bach.

Grethe Gylling
Og ”de tidligere råd” skal forstås ganske bogstaveligt. Hvis vi starter med den
ældste først, ældst både af år og anciennitet, nemlig Grethe Gylling, ja så bliver
hendes 41 år som medlem nok ikke slået!
Det er en præstation næsten uden sammenligning. Det er ganske imponerende
at være frivillig i så mange år og på den
måde tjene samfundet – uden at få en
krone for det. Men for en frivillig er det
glæden ved at hjælpe andre, der driver
værket, ikke kronerne.
Og så dog – for når der skal produceres
til novembers basar, har Grethe blikket
stift rettet mod indtægterne, for de kommer fattige børn i Malawi til gode. Men
inden da har hun længe været i gang med
at producere glas med smagfuldt syltetøj og gele, farverige sokker og karklude
(kaldet corona-håndklæder i disse tider).
Og vel at mærke ﬁnansierer hun f.eks.
bærrene og sukkeret af egen lomme, hhv.
fra egen have. Derudover har hun været
på tur til Tranbjergs handlende for at be’
om gevinster til basarens amerikanske
lotteri og til frokost- og kagebordet.
At komme omkring alle Grethes meritter gennem de 41 år i rådet, hvoraf de ni
år som formand, er ganske umuligt. Men
det er ganske vist, at det også ”kun” bli-
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ver til et farvel til menighedsrådsarbejdet. Heldigvis kan vi nøjes med et ”på
gensyn” på alle andre områder.

Axel Bach
Axel, vores fagligt dygtige producent af
kirkebladet, har været medlem af menighedsrådet i ca. 18 imponerende år. Han
kom ind i rådet i 1998 midt i en periode
som suppleant for et medlem, der fraﬂyttede 8310. Ved valget i 2000 blev han suppleant, men fra 2004 blev han valgt ind
som ”rigtigt” medlem.
I alle disse år har han produceret kirkebladet, der som bekendt er en fast del af
Tranbjerg Tidende. Som uddannet typograf og mangeårig lærer på teknisk skole var Axel godt klædt på til rollen. Han
havde fagligheden og udstyret i orden, så
med ham ﬁk vi et meget ﬂottere og mere
læsbart blad. For når det skrevne ord er
sat op på en indbydende måde, tiltrækker det øjet, og ordene bliver læst. Axels
indsats på det område er menighedsrådet meget taknemmelig for.
Heldigvis gælder også her ”et på gensyn” og ikke ”et farvel”. Axel har nemlig
lovet fortsat at stå for produktionen af
kirkebladet, så på den måde får vi glæde
af hans fortsatte lyst til frivilligt arbejde,
og han vil stadig være en del af husets
mange venner.

Ane Marie Taszarek
Ligeledes har vi sagt farvel til Ane Marie,
den yngste af de tre både alders- og anciennitetsmæssigt, og takket for hendes
otte år som medlem af menighedsrådet.
Ane Maries engagement og store diakon-

hjerte har smittet af på både os kolleger
fra rådet, men især også på de mange,
der hvert år deltager i sognets arrangementer, enten i kirken eller i Sognegården. Mange af de aktiviteter bærer præg
af Ane Maries kærlige, men også stærke,
hånd.
En af de sidste ideer, som har ligget Ane
Marie meget på sinde, er indkøbet af tillægget med 100 nye salmer til salmebogen. Stille, roligt, men insisterende har
Ane Marie haft indkøbet af tillægget på
sin agenda, og nu er det bestilt. Så fremover, kære kirkegængere, så skænk Ane
Marie en tanke, når vi nu skal til at lære
de nye salmer at kende.
Ligesom med Grethe og Axel gælder
ordet ”på gensyn” også for Ane Marie. I
det ny menighedsråd glæder vi os over,

at Ane Marie fortsætter som frivillig, så
glæd jer over hendes smittende latter og
store engagement, når I møder hende i
nye frivillige roller.

På vegne af både de gamle og det netop
pr. 1. søndag i advent tiltrådte nye menighedsråd siger jeg et stort og inderligt TAK
for jeres indsats gennem årene. Vi glæder os samtidigt over, at I også fremover
er en del af Tranbjerg Kirkes virke og ånd.

På vegne af Tranbjerg Sogns
Menighedsråd
Birgitte Pedersen, formand
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VELKOMMEN
Nyt makkerpar i Slagterog Delikatesse-afdelingen
SuperBrugsen har hentet nye kræfter ind bag disken
i slagterafdelingen.

Morten Thomsen

Henrik Jørgensen

Du kan nu møde slagtermester Morten Thomsen, som
tidligere har været i SuperBrugsen i Juelsminde og bor i
Hørning.
Den anden del af den nye slagter-duo er Henrik Jørgensen, der er mestersvend og ligeledes kommer fra SuperBrugsen i Juelsminde, men bor her i Tranbjerg.
Som kunde kommer du til at opleve en masse forandringer i Slagterafdelingen fremover, da der kommer
endnu mere hjemmelavet og egenproduceret og meget
mere hjemmeskåret kød. Så kom forbi og hils på det
nye team.

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

SUPERBRUGSEN TRANBJERG • CENTER SYD • TLF. 8733 6500
ÅBENT 7.00 TIL 21.00 HVER DAG

