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Kunstgræsbanen
Målet er nået, så i sensom-
meren i år begynder arbejdet 
med at anlægge kunstgræs-
banen. 
Læs mere om projektet på 
side 16.

Skildpadde-had
Fartbump har fået borgerne 
op i det røde felt. Tranbjerg 
Fællesråd samler op på erfa-
ringerne og ser på, om der er 
noget, der bør ændres. 
Læs mere på side 36.

Nye shelters
Vågn op i skovens dybe stille 
ro med udsigt til en lille sø i 
to fl otte shelters, som Aar-
hus Kommune, spejderne og 
Tranbjerg Fællesråd står bag. 
Læs mere på side 26.

Tranbjerg gik i sort
Den 3. februar var det ikke den varme morgenkaffe Tranbjergborgerne fi k galt i halsen. En eksplo-
sion i transformatorstationen på Børupvej efterlod det meste af byen uden strøm i fl ere timer.
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 Henning Sørensen 
ansvarshavende 

Grønløkke alle 92 
8310 Tranbjerg  
Telefon 4010 2648

 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 8. april,  
udgivelsesdatoen er den 6. maj. 
Tryk: LaserTryk
Oplag: 4.600

Journalist • Stina Christiansen

Leverpostejsfarvet  
ensomhed
Bevares – jeg kan rigtig godt lide at kigge på min kæreste og 

vores børn... Men jeg trænger altså virkelig til at kigge på nogle 

andre. Jeg glæder mig til at glæde mig til noget. Til kirken må 

holde arrangementer, AIA kan få pulsen op hos hele familien, 

Tranbjerg Børnenes Venner kan føre alle deres idéer ud i livet, 

Lokalcenteret må åbne værksteder og aktiviteter og samles igen 

– ja til alle i Tranbjerg kan vende tilbage til normalen og få vo-

res by til at blomstre igen. 

Mange af os er gået helt ned i gear derhjemme og har i snart 

et år været i en permanent dvaletilstand i hyggesokker og med 

løse bukser med elastiklinning. Og jeg kan også rigtig godt lide 

de mennesker, der har været i min boble, og jeg har virkelig fået 

travet mange gange rundt om søen og rundt i hele Tranbjerg på 

mine gå-dates. For der går hurtigt sådan en leverpostejsfarvet 

ensomhed i hverdagen, hvis jeg ikke kan komme ud og tanke 

energi i samvær med andre. 

Vi har ikke kunnet mødes fysisk, men foreninger og klubber 

har kunnet holde online møder, tænke store tanker og lægge 

masser af planer. 

Sammen om Tranbjerg har masser af gode idéer på tegnebræt-

tet, og Tranbjerg Bibliotek kan næsten ikke vente med alle de 

spændende tiltag, de gerne vil inddrage Borgerne i Tranbjerg i. 

Så jeg håber, at Tranbjerg kommer til at bugne af tilbud om 

spændende aktiviteter, når alle vi, der hungrer efter hverdagen, 

en gang bliver sluppet ud på græs igen som forårskåde, økolo-

giske køer. 
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Tom Holst         Søren                Ellen                  Amalie              Martin
                           Justesen           Albrechtsen      Christoffersen Lund
Indehaver,                  Indehaver,                 Sagskoordinator        Trainee                      Ejendomsmægler,
Ejendomsmægler,     Ejendomsmægler,                                                                            MDE
MDE                            MDE

Hvem skal rådgive dig, når du finder din drømmebolig?
EDC købermægler hjælper dig med dit køb, helt fra start til slut!

Købermæglerkr. 6.995inkl. moms

Ring til os og få en uforpligtende snak på tlf. 86118844

Sætter du din bolig til salg hos os, bistår vi dig som købermægler i dit
køb for
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• 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

F Y S I O T E R A P I

T R A N B J E R G

86 29 98 86
MAIL@TRANBJERGFYS.DK

CENTER SYD
Butikstelefon:  

8171 1729
Shop online på byhein.dk

Tanja Hansen •  kontakt@hansenmalerfirma.dk • 23 31 32 37
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b i b l i o t e k

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

Tranbjerg Bibliotek

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

Pausefortælling 

Hver onsdag til og med 28. april.

Til Pausefortælling læses højt fra en spænden-

de, skør, uhyggelig eller sjov historie. Under-

vejs holder vi pauser og taler om, hvad histo-

rien får os til at tænke på. Pausefortælling pas-

ser til dig på 10-12 år. Vi mødes hver onsdag 

eftermiddag kl. 15.30-16.30 på biblioteket.

Lokalhistorisk vandring  
i Tranbjerg 

13. april 2021 kl. 13-15. 

Kom med på denne forårsdag, når Lokalhisto-

risk arkiv i Tranbjerg viser borgere rundt i det 

historiske Tranbjerg. Turen slutter af på bib-

lioteket med kaffe og en hyggelig snak med de 

frivillige fra Lokalarkivet.  

Arrangementet er i samarbejde med Lokalhi-

storisk arkiv i Tranbjerg.

Tilmelding er gratis og nødvendig.

Bankohistorier 

14. april 2021 kl. 16.30-17.30. 

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.

Naturvandring i Tranbjerg 

27. april 2021 kl. 14-16. 

Kom til en hyggelig eftermiddag, hvor vi sam-

men går en smuk tur til søen i Tranbjerg og 

slutter af med en lokal borger Karins foto-ud-

stilling og kaffe/sødt på biblioteket. Vi mødes 

ved indgangen til biblioteket. Vel mødt. 

Tilmelding er gratis og nødvendig.
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NYHED NYHED
Vi fl ytter og åbner KLIPPERIET

Der skal ikke være nogen tvivl om, at vi har været rigtig glade for at være i 

Mårslet. Men vi har fået en fantastisk mulighed for at få nogle 

super lækre lokaler i Tranbjerg. Så derfor åbner vi KLIPPERIET d. 6/4-21 på 

Tranbjerg Hovedgade 3, 8310 Tranbjerg (ved siden af Djurslands bank). 

Vi håber på at se rigtig mange af vores kunder i vores nye salon.

Mvh Dorthe og Karina

Ved siden af Djurslands bank. Bus 4A og 17 køre lige til døren. 300 m til Letbanen.

KLIPPERIET
Tranbjerg Hovedgade 3

8310 Tranbjerg

Tlf: 8629 4949
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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: 
Ajla Dzubur
Tlf.: 4185 4171, Mail: ajldz@aarhus.dk

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

Meddelelse fra Brugerrådet

Genåbning af Lokalcenteret står i skrivende stund 
hen i det uvisse.
Vi har et godt råd; hold øje med vores hjemmeside! 
tranentranbjerg.dk
Den vil blive opdateret så snart, der sker ændringer 

Venlig hilsen Brugerrådet

TT02-2021.indb   7 01/03/2021   06.26



8 |

J

Redaktionen har modtaget dette fra 
Jasmin Olesen, som er datter af Bern-
hard Olesen. Han var beboer på Pleje-
hjem Tranbjerg, men døde desværre 
inden jul af corona.

eg vil meget gerne sende en stor ros 

og taknemmelighed til vores pleje-

hjem i Tranbjerg midt i en så svær tid i 

vores verden med Corona og så mange 

skriverier og snak om plejehjem, som ikke 

er helt, som de skal være.

Jeg mistede desværre min søde, gamle 

far til Corona for meget kort tid siden. 

Det har været svært og er et stort tab i 

min verden.

Men det, der gør, at jeg kan smile og 

forsøge at fi nde ro, er, at han boede på 

Plejehjem Tranbjerg de sidste tre år af 

hans liv.

Jeg er så overbevist om, at det må være 

et af de bedste plejehjem, der er i Dan-

mark. Hvis der gives en pris, skulle de 

have den.

Lederen af Plejehjem Tranbjerg er et 

fantastisk menneske, som altid har tid og 

øre til uanset hvad, vi som pårørende har 

på hjertet - om det er stort eller småt.

Det første hun siger, når man henven-

der sig er; Hvad så, min søde ven.

Er der bare en lille ting, vi ikke lige helt 

er ok med, så holder de et møde, og det 

første, der bliver sagt på mødet, er; Hvad 

kan vi gøre, så I og jeres kære er glade. 

Det er jo det, det handler om for os - at I 

er glade.

Det er jo som at have en allerbedste 

ven, nogen der bare forsøger at være der 

100 procent for os og vores kære, som bor 

der.

Min gamle far var meget populær og 

meget glad for at bo og leve der. Men han 

kunne være en lille, sur mand sådan lige 

med ét. Når jeg så sagde: ”Søde far, du må 

altså lige tale pænt”, var alle fra persona-

Hyldest til Tranbjerg Plejehjem
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let med det samme hans ven, og sagde til 

mig: ”Han har da lov til at have en dum 

dag, så er det vores job at få ham glad”.

Der er fra tidligt morgen til sen aften 

kun venlige ord til vores kære. 

Morgenmad flere gange om ugen var 

en luksus. De har en ekstra kok, og han 

sørger for, at alle vores kære får den ægge-

kage, de vil, og stegt eller bagt, som de vil.

Der er altid film og hygge fra tidligt 

morgen, selv Ludo kommer på bordet ef-

ter morgenmad.

Der er musik til frokost. Og altid tid 

til at tage en snak om alt, hvad både vi og 

vores kære har på hjerte.

Der er en ansat, som et par gange om 

ugen har det som sin eneste opgave at 

spille lidt spil og hygge med beboerne.

Hver weekend er der snaps og øl til 

frokost. Vin efter ønske til aftensmaden. 

Flere gange om måneden har kokkene 

travlt i flere dage med at lave buffet, enten 

græsk eller spansk eller hvad de nu finder 

på, og så er alle beboere fra alle husene 

samlet til fælles hygge.

Jeg kom hver dag på plejehjemmet bå-

de uanmeldt og på alle tider af dagen, så 

jeg har været med til og set alt.

De gange jeg har listet ind ad døren, 

hvor de har puttet min far til en formid-

dagslur, hørte jeg altid en blid stemme 

spørge så sødt: ”Ligger du godt, lille ven?”

Jeg tror på, at de to, som leder vores 

fantastiske plejehjem, kun har et mål - at 

alt hvad de gør, er for at livet som beboer 

skal være så perfekt som muligt. Alt hvad 

der kan gøres eller gives for dem, det bli-

ver der gjort.

Jeg takker hver dag for, at min far fik 

et så fantastisk liv på Plejehjem Tranbjerg. 

Det var hver dag den bedste dag for ham 

på en eller anden måde, og jeg ved, vi er 

mange pårørende, som sender dem en 

stor tak.
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Ajla Dzubur er Område Syds nye fri-
villigkonsulent, og glæder sig til at 
hjælpe med at igangsætte nye akti-
viteter og understøtte nuværende i 
samarbejde med Tranbjergs frivillige 
kræfter. 

Af Stina Christiansen

år du og savner at være en del af et 

fællesskab, gøre en forskel for andre 

eller pusler med en idé om at sætte en ny 

aktivitet i gang, der samler mennesker på 

tværs i Tranbjerg, men ikke ved, hvordan 

du skal komme i gang? Så er det en rig-

tig god idé at begynde med at tage fat i 

frivilligkonsulenten.

Hun hedder Ajla Dzubur og er ret ny 

på posten. Hun tog over efter Camilla Ste-

skow den 15. januar, og er altså den per-

son, du kan gå til det næste stykke tid.

- Min opgave som frivilligkonsulent er 

mangeartet. Men i høj grad er min op-

gave at understøtte samtlige frivillige på 

lokalcentrene og i lokalområderne i Om-

råde Syd, som tilbyder fællesskaber og 

netværk for ældre. Som frivilligkonsulent 

er jeg med til at fjerne de barrierer, som 

kan gøre det svært at engagere sig i sit 

lokalsamfund og gøre en forskel for ens 

medborgere. Alle har noget værdifuldt at 

bidrage med, ung som gammel, og selv 

de små ting kan gøre en stor og betydelig 

forskel for andre. Jeg lytter til de behov og 

ønsker, der måtte være, og prøver at reali-

sere dem på bedste vis i samarbejde med 

de frivillige.

Ajla er de gode idéers fødselshjælper

Vejlede og videreudvikle
Ajla fortæller yderligere: 

- Nogle frivillige kan eksempelvis 

mangle økonomiske midler til en aktivi-

tet, for at den kan føres ud i livet. Her kan 

jeg konkret vejlede med at søge relevante 

puljer til den pågældende aktivitet. Men 

jeg hjælper også med at videreudvikle og 

styrke de frivilliges eksisterende aktivite-

ter på anden vis, hvis der er brug for det. 

F.eks. ved at inddrage lokalområdets øvri-

ge aktører for derved at øge kendskabet til 

og udvide fællesskaberne på tværs af hele 

lokalområdet, siger Ajla Dzubur.

Og det kan være alt fra at få kontakt til 

andre mennesker eller kontakt til andre 

netværk som det, man selv vil skabe. Ajla 

Dzuburs værktøjskasse er stor og godt 

udstyret. Ajla har en baggrund indenfor 

folkesundhedsvidenskab.

34 årige Ajla Dzubur er Område Syds nye 
frivilligkonsulent
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- Foruden kendskab til frivilligområ-

det, har jeg stor viden om at fremme den 

fysiske og mentale sundhed hos befolk-

ningen. Jeg brænder især for at fremme 

borgernes mentale sundhed gennem akti-

viteter og indsatser i samarbejde med fri-

villige, siger 34-årige Ajla Dzubur.

Lære Tranbjerg at kende
Ajla Dzubur er selv flyttet til Tranbjerg 

for tre år siden. Hun bor sammen med 

sin kæreste og deres to drenge på 1 og 4 

år. 

- Som tilflytter og frivilligkonsulent er 

jeg nysgerrig på, hvordan interesserede i 

Tranbjerg kan være med til at skabe en by 

og et fællesskab, hvor der er plads til alle, 

og hvor man kan mødes på tværs af gene-

rationer og aktiviteter. 

Corona-benspænd
Ajla Dzubur må dog erkende, at corona 

og nedlukningen gør det ekstra svært at 

sætte ting i gang og særligt at mødes med 

frivillige og øvrige interesserede. 

- Som frivilligkonsulent elsker jeg at 

komme ud og skabe gode relationer til de 

mennesker, jeg samarbejder med. Det er 

jo som bekendt ikke muligt lige nu, des-

værre. Men ikke desto mindre glæder jeg 

mig til at hilse på alle de frivillige i Tran-

bjerg, der brænder for lokalområdet og 

gerne vil gøre en forskel, lige så snart det 

bliver muligt, siger hun.  

Inden længe kan hun forhåbentlig 

komme ud til de frivillige på lokalcente-

ret, som har gang i mange forskellige akti-

viteter. Ellers har hun på nuværende tids-

punkt gang i et spændende samarbejde 

med biblioteket i Tranbjerg – projektet 

”Strik Tranbjerg Sammen”, som der snart 

kommer mere info om. 

Til daglig er Ajla tilknyttet hele Om-

råde Syd. Det vil sige lokalcentrene i Sol-

bjerg, Tranbjerg, Kolt-Hasselager, Mårslet 

og Beder/Malling/Ajstrup. Pga. corona ar-

bejder Ajla hjemmefra i skrivende stund.

Ajla opfordrer nysgerrige og interesse-

rede til at kontakte hende på e-mail:  

ajldz@aarhus.dk eller tlfnr: 41854171.

Åbner i Center Syd 1. marts
Tlf. 86 29 48 00

Forudsat Covid-19 restriktionerne tillader det.

WWW.FRISORVEST.DK

flytter
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En gang lå Østervang for sig selv 
udenfor byen – men med Tranbjergs 
udvikling ligger den nu midt i et par-
celhuskvarter. 

Af Jakob May, centerchef og Pernille Mau, 

stedfortræder

1972 nedlagde Århus Amt Århus 

kommunes arbejdsanstalt (kaldet 

Fattiggården) på Park Allé og fl yttede 

ind i de nyopførte bygninger (1970) på 

Trankær Mosevej, og Forsorgshjemmet 

Østervang blev etableret.

Dengang lå Forsorgshjemmet 

Østervang på landet. Siden er der sket 

meget. Forsorgshjemmet er tilbygget og 

udvidet, borgergruppen har ændret sig, 

Tranbjerg er udviklet og især efter årene 

2006-2007 med kommunalreformen er 

områdets byudviklingen rullet med ri-

Forsorgshjemmet Østervang 
– nu midt i Tranbjerg

I

vende hast. Det betyder, at Østervang, der 

i sin tid lå afsides i udkanten af kommu-

nen, nu ligger midt i et parcelhuskvarter! 

De borgere, der søger optagelse på 

Østervang, er socialt meget vanskeligt stil-

lede borgere med forskellige afhængig-

hedsproblemstillinger. Samlebegrebet er 

”hjemløse”. Borgere kan søge optagelse 

ved egen henvendelse både i ”døren” og 

telefonisk, og er der en ledig plads, bliver 

borgeren optaget. Derefter følger en pe-

riode på Østervang, hvor vi sammen med 

borgeren undersøger årsager til borgerens 

hjemløshed og arbejder frem mod en me-

re varig boligløsning.

På Trankær Mosevej 25 er der 66 mid-

lertidige boliger og 34 boligforeningsboli-

ger. Vi har udviklet boligforeninger til de 

borgere, der har meget vanskeligt ved at 

bo selvstændigt og som skal have støtte på 

daglig basis. I nogle foreninger bo borger-
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ne dør og dør, i andre i selvstændige huse. 

Nogle af borgerne har det som nævnt 

meget vanskeligt, og naboerne lægger 

mærke til borgernes adfærd. I Aarhus ud-

gør hjemløse borgere en meget lille grup-

pe, og der er iværksat sociale indsatser for 

stort set alle. Fælles for alle er, at det er 

selvstændige borgere, ansvarlige overfor 

egne beslutninger, sig selv og samfundet. 

Der er medarbejderne i døgndrift på 

Østervang. Deres virkemidler er pædago-

gisk indsats og det talte ord. Medarbej-

derne har ingen magtmidler. De kan kun 

forsøge at påvirke borgerne til en fornuf-

tig adfærd ift. egen tilværelse, omgivelser 

og naboer. Det lykkes som oftest, men 

ikke altid.

Det er også vigtigt at oplyse, at vi ikke 

har nogen beføjelser eller muligheder for 

at handle udenfor Østervangs matrikel.

Derfor: Hvis man oplever forhold med en 

borger, som man som samvittighedsfuld 

nabo synes kræver politi eller ambulance, 

skal man selvfølgelig tilkalde den hjælp. 

Ring 112.

Alle på Østervang; borgere, medarbej-

dere og ledelse er selvfølgelig interesserede 

i at have det bedst tænkelige samarbejde 

med vores naboer. Vi taler meget gerne 

med grundejerforeningernes bestyrelser, 

vi har deltaget i generalforsamlinger, og 

vi inviterer fortsat også gerne selv til mø-

der og øget samarbejde, bl.a. møder med 

bestyrelsen i vores genboejerforening. Vi 

modtager også gerne henvendelser fra na-

boer på mailadressen oestervang@aarhus.

dk. 

Aarhus skal være en god by for alle, og 

også for dem, der har det meget vanske-

ligt, med den hjælp og støtte der kræves.

Arkiv foto.
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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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m i n d e o r d

E fter fl ere års sygdom er vores man-

geårige formand for AIA-Tranbjerg 

Oldboys – Bjarne Rønberg Jensen - afgået 

ved døden 1. januar 2021. Han blev 76 år.

Bjarne startede med at spille fodbold i 

drengeårene og kom til AIA som senior, 

hvor han var et meget aktivt medlem bå-

de på fodboldbanen og udenfor.

Som aktiv var han som oldboys spiller 

med til at vinde de to første landspokal-

mesterskaber i DBU-regi i 1981 og 1982.

Som leder var han medstifter af ”Fod-

boldens Venner”, som er en støtteforening 

for AIA-Tranbjergs fodboldafdeling.

I mere end 20 år var han en meget ak-

tiv formand for AIA-Tranbjerg Oldboys.

Her organiserede han et netværk af le-

dere og spillere, der er stærkt medvirken-

de til, at klubben i dag har 130 medlem-

mer med aktive indenfor klubbens fod-

bold og vintergymnastik samt de sociale 

aktiviteter, som klubben arrangerer.

Han var også meget aktiv med at skaffe 

sponsorer til klubben, således at vi kunne 

understøtte ungdomsarbejdet i AIA-Tran-

bjerg med tilskud til ungdomsholdenes 

deltagelse i fodboldstævner m.v.

Bjarne var meget socialt indstillet og 

var altid parat til at give andre en hjæl-

pende hånd. Han kendte ikke til ordet 

”nej”, når andre bad ham om noget.

For sit store arbejde er Bjarne hædret 

med æresmedlemsskab i sølv i Idræts-

foreningen AIA-Tranbjerg og selvfølgelig 

også som æresmedlem i AIA-Tranbjerg 

Oldboys.

Endvidere også hædret med vandrepo-

kalen ÅRETS LEDER i Østjydsk Oldboys i 

2016 for sit store arbejde.

Selvom kræfterne var svindende, var 

Bjarne aktiv til det sidste.

Vi vil komme til at savne hans posi-

tive sind, hans sociale indstilling og friske 

bemærkninger.

Vi er ham stor tak skyldig for den ind-

sats, han har ydet for vores klub.

Æret være Bjarnes minde.

Bestyrelsen

AIA-Tranbjerg Oldboys

Bjarne Rønberg Jensen er død

Bjarne Rønberg Jensen blev 76 år.
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De 1,5 millioner kroner til AIA-Tran-
bjerg Fodbold er nu samlet ind. AIA-
Tranbjerg Fodbold siger tak til alle, 
som støttede den kommende kunst-
græsbane.

Af Dan Homann

ed massiv økonomisk støtte fra 

medlemmerne, beboere i Tranbjerg, 

forretninger og fi rmaer er det store beløb, 

som foreningen selv skulle bidrage med, 

nu hjemme. Foreningen skulle selv skaffe 

1,5 millioner kroner, men så støtter Aar-

hus Kommune også projektet med 3,2 

millioner kroner. 

Ud over “de mange bække små”-beløb 

fra private på mellem 200 kroner op til 

5000 kroner har fl ere fonde støttet pro-

jektet med fl ere hundrede tusinde, lige-

som salget af Lasse Vibe, nu spiller i FCM, 

indbragte det fantastiske beløb 376.000 

kroner.

Målet til kunstgræsbanen er nået
Går i gang i 2021
Således er alt på plads, og anlæggelsen af 

kunstgræsbanen, der placeres på den nu-

værende grusbane, påbegyndes i sensom-

meren 2021, så den er klar til efteråret.

De mange medlemmer af fodboldaf-

delingen får så fuld glæde af kunstgræs-

banen i den periode, hvor banerne typisk 

er plørede og knoldede. Det glæder de sig 

selvfølgelig til.

Skulle du stadig have lyst til at støtte 

kunstgræsbanen, er der stadig mulighed 

for det. Vedligehold, drift og afskrivning 

af banen koster nemlig cirka 200.000 kro-

ner om året. Et beløb som afdelingen vil 

forsøge at skaffe ved hjælp af sponsorer 

og private bidrag.

Du kan stadig støtte økonomisk via 

DBU’s gavefond og opnå skattefradrag. 

Læs mere om det på AIA-Tranbjerg Fod-

bolds afdelings hjemmeside.
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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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o r i e n t e r i n g

Efter en lang vinter med nedlukninger 

trænger Tranbjerg til et fælles 

udendørsarrangement.

Som noget nyt arrangerer jeg en golf-

turnering, som jeg håber vil blive en 

tradition og en årligt tilbagevendende 

begivenhed.

Første gang afholdes turneringen på 

Skanderborg flotte og udfordrende bane. 

Dette bør og vil ændre sig fra år til år.

Du tilmelder sig via golfbox under 

Turneringer, hvor du også kan se priser 

for at deltage. 

Selve deltagergebyret vil for hvert år 

blive hensat til en fælles konto, og senere 

blive givet til gavn for byen.

Tranbjerg Open er for golfspillere som 

TRANBJERG OPEN I GOLF

er opvokset eller bosiddende i Tranbjerg. 

Anden tilknytning afgøres af matchledel-

sen. Der spilles i 2 rækker, A-rækken spil-

ler slagspil og B-rækken spiller stableford. 

Der er tættest på hullet på hul 4, 6, 8, 13, 

og 17. Der vil være hole in one præmie på 

hul 6 og 17.

I tilfælde af ens score vinder laveste 

handicap.

Der er oprettet en Facebook gruppe, 

Tranbjerg Open 2020. Den er du velkom-

men til at følge. 

Håber på opbakning fra såvel golfe-

re og det lokale forretningsliv. Vi ses på 

banen.

Søren Gorming

GOLF

TRANBJERG OPEN 2021
SKANDERBORG GOLF KLUB

Affalds
indsamlingen

2021

Affald smidt i naturen er trist. Det ødelægger vores 
naturoplevelser, er skadeligt for miljøet og indeholder 
værdifulde ressourcer, vi kunne have brugt igen.

Hvert år deltager tusindvis af danskere i Affaldsindsam-
lingen. I 2020 deltog omkring 150.000 i en fælles indsats 
for en renere og smukkere natur og et bedre miljø  
– det er vi både beærede og stolte over.

Vi mødes i Center Syd d. 18. april og sætter fokus på vores 
natur og miljø med AFFALDSINDSAMLINGEN 2021. 
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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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SOMMERGYMNASTIK
Hvis der åbnes op for indendørs 
idrætsaktiviteter, er vi klar med 
sommergymnastik hold for alle 

aldersgrupper fra april. 

Hold øje med vores hjemmeside.

AIA TRANBJERG 
GYMNASTIK

Under nedlukningen har vi i 
gymnastikafdelingen lavet 

videoer og online træning med 
vores medlemmer. 

Der har også været skattejagt 
og bogstavjagt for alle, der 

havde lyst til at deltage i 
Tranbjerg.

Tak for opbakningen til vores 
tilbud – vi glæder os til, at vi 

kan komme til at lave 
gymnastik sammen igen i 

gymnastiksalene.
Tak til Café AIA 

for at sponsorere 
præmier til 

skattejagten og 
bogstavjagten.
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Carsten Baun er ny skoleleder på Tran-
bjergskolen og fortæller her om, hvor-
dan det er at begynde nyt job i en 
mærkelig corona-tid. 

Af Stina Christiansen

en 52-årige Carsten Baun overtog 

den 1. januar skolelederstolen på 

Tranbjergskolen efter Hanne Gammel-

gaard. Men på grund af corona er det på 

en tom skole uden ret mange elever og 

lærere. 

- Det er meget underligt at starte i den 

her mærkelige tid – på en skole, hvor der 

er meget få børn og meget lidt liv. Det 

virker meget specielt. Men så må man jo 

prøve at få de positive ting ud af det. Det 

D

Ny skoleleder på Tranbjergskolen

giver jo mere tid til at sætte sig ind i, hvad 

det er, man er kommet til, og så har jeg 

forhåbentlig overskud til at være mere 

synlig, når vi alle kan være på skolen igen.

Det skal ikke være nogen hemmelig-

hed, at jeg glæder mig helt vildt til, at der 

kommer liv på skolen. Det ser jeg virke-

lig frem til. Jeg har kun mødt to fra sko-

lebestyrelsen sådan fysisk, ellers har alle 

møder været online. Jeg har haft et onli-

nemøde med hele personalegruppen. Så 

de har set mig, men jeg har stadig til gode 

at se dem alle og møde folk, siger Carsten 

Baun.

I coronatiden har han mødt ind på 

én af skolerne de fleste dage, og kun 

mødt de få elever og lærere, der var i 

nødpasningen. 

Stikke fingeren i jorden
Så han har haft tid til at sætte sig ind i 

tingene i stedet. 

- For mig handler det rigtig meget om 

at stikke fingeren i jorden og finde ud af, 

hvad det er for et sted, jeg er kommet til. 

Der er én ting, som jeg ved, at jeg skal ar-

bejde med – nemlig det at få udnyttet det 

potentiale, der er i at være på to matrikler. 

Det giver nogle udfordringer at udvikle 

en skole, som har mange kvaliteter, men 

hvor der også er det at være på to ma-

trikler. Det er noget af det, vi skal arbejde 

med. Og det er ikke gjort på 100 dage her 

i foråret. Det bliver et langt forløb, siger 

Carsten Baun.
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Det er lige præcis en udfordring, som 

Carsten Baun ved noget om. Den skole, 

han kommer fra i Holstebro, har nem-

lig været igennem samme forløb som 

Tranbjergskolen.

 - Jeg forestiller mig, at Tranbjergsko-

len er det samme sted som Nørre Bou-

levard Skolen var. Den var også igennem 

en strukturudvikling med flere skoler på 

flere matrikler, der skulle lægges sammen. 

Derfor var der også en meget stor gæld, 

der skulle gøres noget ved. Jeg har hele 

tiden haft det sådan, at når jeg syntes, at 

vi var nået et godt stykke af vejen, så ville 

jeg overveje, om jeg skulle finde noget 

andet, eller om jeg ville gå ind i næste fase 

på den her skole. Så da jeg så opslaget på 

stillingen som skoleleder på Tranbjergsko-

len, så søgte jeg den. Der er noget af det, 

der lugter af noget af det samme, som 

kunne være spændende at arbejde videre 

med på en anden matrikel. Så jeg tænkte, 

at jeg måtte prøve det, siger Carsten Baun.

Carsten glæder sig i det hele taget til at 

møde byen og lære den at kende. 

- Noget af det, der tiltalte mig ved 

Tranbjergskolen, og som jeg kunne se, 

jeg savnede det andet sted, er, at det er 

en skole i et område, hvor man har det 

her landsbyfællesskab omkring skolen. 

Jeg kommer fra Holstebro, hvor der var 

tre store midtbyskoler, men der var ingen 

foreninger eller spejder tilknyttet nogen 

af dem, og heller ikke nogen man sådan 

samarbejdede med. Det bliver spændende 

at komme til at få mere indblik i en skole 

i et lokalområde, og hvordan man kan 

udvikle på det. Jeg glæder mig til at bru-

ge de gode kræfter i området og få dem i 

spil, siger Carsten Baun. 

Bygger hus
Siden 1993 har han boet mellem Holste-

bro og Struer i Linde. Men nu er han og 

hans kone i gang med at bygge hus i Voel 

ved Silkeborg. Forhåbentlig bliver huset 

klar i løbet af foråret. 

- Lige nu går vi og venter på, at det nye 

hus bliver færdigt, så vi bor lidt midlerti-

digt. Jeg er sådan én, der rigtig godt kan 

lide at være ude i naturen, så vi har bosat 

os i landlige omgivelser, så vi har mulig-

hed for at hygge os med haven, lidt små-

dyr og at være i naturen, siger Carsten 

Baun.

Carsten har tre voksne børn, en sviger-

søn og to børnebørn. 

Carstens Blå Bog
Carsten kommer fra en stilling som skolele-
der på Nørre Boulevard Skolen i Holstebro, 
hvor han har været siden 2015. 
Han er uddannet folkeskolelærer fra Nørre 
Nissum Seminarium i 1997, har arbejdet som 
folkeskolelærer i 5 år, været viceskoleleder i 
7 år, og været øverste skoleleder siden 2009 
først for en mindre landsbyskole og siden på 
Nørre Boulevard Skolen i Holstebro.
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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

Jeg hjælper 
dig godt på plads 

i boliglivet

”

Søren Sindal Jensen
Butikschef, home Tranbjerg

64
49

5

Ring: 8629 0711
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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. 

Tlf.: 2033 0684

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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Aarhus Kommune har i samarbejde 
med Tranbjerg Fællesråd og spejderne 
bygget to superfl otte shelters i sko-
ven ved Grønløkke Allé og Skovgårds-
vænget. 

Af Stina Christiansen

orestil dig at vågne i skovens stille 

ro med udsigt til en stille sø og et 

grønt område. Eller bare at tage på ud-

fl ugt en eftermiddag med lidt brænde, 

skumfi duser og kakao på termokanden. 

Shelterne ligger lige ved den lille sø, 

der ligger i hjørnet af skoven ved Grøn-

løkke Allé og Skovgårdsvænget. De er 

bygget af dansk Douglas-gran, og place-

ringen og selve shelter-modellen er valgt 

i samarbejde med Tranbjerg Fællesråd og 

spejderne i Tranbjerg. 

Kanterne og siderne er malet sort, og 

der er tagpap på taget. Siden af shelteret 

er lavet sådan, at man kan bruge det som 

bænk. 

 - Når vi kan komme i jorden igen, skal 

vi etablere to bålpladser derude, hvor der 

kommer en grillrist i den ene. Nogle gan-

ge kan søen godt stå lidt højt, så den ene 

bålplads kan godt blive lidt våd, og man 

kan vågne op til vand lige udenfor døren, 

fortæller Kristina Friis Simonsen, Pro-

F

Flotte shelters ved søen i 
Krageskoven
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jektleder på Grønne Områder i Aarhus 

Kommune.

Book dem og brug dem
Baggrunden for shelterne er, at Aarhus 

Kommune ønsker at have en lang række 

shelters i kommunen spredt over det hele, 

og der manglede lidt i den sydlige del for 

at dække hele kommunen. 

Shelterne kan bookes kvit og frit inde 

på friluftslivaarhus.dk. Du kan også boo-

ke dem til dagarrangementer.

 - Vi skal passe godt på dem, så så 

mange som muligt får gavn af dem. Spej-

derne og Tranbjerg Fællesråd er med til 

at holde opsyn med dem og holde det 

hele pænt. Men jo mere de bliver brugt og 

booket, jo flere er der jo til at holde op-

syn med dem. Så brug dem endelig! Man 

må også gerne bruge dem, hvis man kom-

mer forbi dem og ser, at de er ledige. Men 

kommer der nogen med en reservation, så 

har de naturligvis førsteret, siger Kristina 

Friis Simonsen.

Du kan læse mere om reglerne for bru-

gen af de kommunale shelters på Aarhus 

Kommunes hjemmeside. 

s h e l t e r s
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I sommeren 2020 modtog Tranbjerg 
Børnenes Venner penge fra Deltager-
budgettet til 2 af de indsendte pro-
jekter, nemlig renovering af 0. klasses 
skolegård og en spændende junglesti 
på Naturcenteret. 

Af Helle Søby Degn

i var naturligvis ivrige efter at kom-

me i gang, og tog hurtigt fat på re-

noveringen af 0. klasses skolegården, med 

god hjælp fra frivillige hænder og masser 

af dæk, stenmel, maling osv. Håbet var, at 

gården skulle stå klar på hurtigt så muligt, 

så især den nye årgang af 0. klasser kunne 

få fornøjelse af det. 

Desværre trak tingene hurtigt lidt læn-

gere ud, end vi havde ønsket os. Men alt 

godt kommer, som bekendt, til dem som 

venter, og endelig kan vi i midten af fe-

bruar tillade os kalde projektet med at 

opgradere 0.klasses skolegård er færdig-

gjort. Børnenes kan nu bl.a. nyde godt 

af en helt unik ny cykelbane (inkl do-

nerede cykler), hængekøjer, bålsted, ba-

lancebomme og kolbøttestativer, samt et 

noget mere ryddeligt og fremkommeligt 

skolegårdsområde. 

Derfor er det nu blevet tid til at ka-

ste os over Junglestien, som skal gå langs 

med siden af Naturcenteret, og ind på det 

eksisterende legepladsområde. 

Vi har i samarbejde med Klubben 

(Ung i Aarhus), som til daglig driver Pæ-

dagogisk Ledet Legeplads på Naturcen-

teret og Firmaet Aktiv Leg A/S indsendt 

byggetilladelsen, som i skrivende stund er 

Update fra Tranbjerg Børnenes Venner

V

under behandling, og regner med at på-

begynde anlæggelse indenfor en måneds 

tid. Det er vores ambition, at Junglestien 

skal være for både store og små legebørn, 

og derfor har vi forsøgt at mikse forskelli-

ge udfordrende forhindringer, så man kan 

gøre det både let og svært at komme fra 

start til slut. Vi har skelet til de gode erfa-

ringer, som Grundejerforeningen Børup-

vej har gjort i forbindelse med anlæggelse 

af deres flotte ny legeplads, og derfor faldt 

valget af leverandør på Aktiv Leg A/S, 

som specialiserer sig i at anlægge sammen 

med frivillige og desuden giver rigtige 

gode muligheder for at lave banen præcis 

efter vores ønsker og behov. 

I januar var vi endnu en gang heldige 

med vores fondssøgning, og fik bevilli-

get 10.000,- kroner fra Sparnord Fonden, 

som også skal gå til Junglestien, så vi har 

mulighed for at tilføje ekstra elementer, 

som gør banen endnu mere udfordrende 

for de største børn, samt at tilkøbe hæn-

gekøjer, så man kan slappe af efter banens 

anstrengelser. 

På udskolingens arealer er der netop 

blevet opsat højborde til ude-undervis-

ning i køkken og fysik/kemi i området 

mellem hovedindgangen og Klubbens 
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lokaler. Vi arbejder sammen med pro-

jektgruppen, som har fået penge fra Del-

tagerbudgettet om at få lavet en god løs-

ning omkring Ungestedet, men er blevet 

noget forsinket i projektet, da det jo har 

været utrolig vanskeligt at lave noget for/

med de unge mennesker, som desværre 

hele tiden er hjemsendt. Der har i efter-

året været afholdt ide-aften, så tankerne 

er der, og vi glæder os til at føre nogle af 

dem ud i livet, så snart det i praksis kan 

lade sig gøre. 

På indskolingen var der pludselig håb 

at spore, da børnene fik lov at vende til-

bage til fysisk undervisning i uge 6. Det 

synes vi skulle fejres lidt ekstra, og derfor 

fik vi lokket Superbrugsens bagermester, 

Kenneth, til at stå ekstra tidligt op og ba-

ge over 550 fastelavnboller til de mange 

glade fastelavnsbørn i 0.-4. klasse, oven i 

købet gratis! Vi skulle hilse og sige, at de 

smagte skønt og tusind tak!

Sidst, men absolut ikke mindst, så har 

vi længe jagtet midler til at igangsætte det 

helt store projekt i den store skolegård på 

Kirketorvet, og vi kan endelig bekræfte, 

at arbejdet med 1. fase af går i gang om-

kring uge 12. Her bliver en stor multibane 

med både fodbold- og basket-mål, det 

største element, men også hængekøjer og 

borde til ude-undervisning indgår i op-

graderingens første skridt. Vi glæder os 

enormt meget til, at den triste betonsko-

legård endelig får en overhaling, og er helt 

sikre på at børnene vil elske det også.

Alle disse ting kan selvfølgelig kun la-

de sig gøre, fordi vi har en masse skønne 

venner og medlemmer, som hjælper os 

med både en håndsrækning, sponsorater, 

ideer og ikke mindst støtte/stemmer, når 

vi har brug for det. Vi er super taknem-

melige for jer og al jeres hjælp – bliv en-

delig ved, så gør vi det også.    
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Hvis man har hørt støj og set nogle 
fra personalet makke rundt inde på 
Tranbjerg bibliotek i den sidste tid, så 
er det ikke et synsbedrag. Der er nem-
lig ved at ske noget af en forvandling 
midt inde i hjertet af biblioteksrum-
met. 

Af Sidsel Witt Friborg  – Biblioteksformidler

et store massive og til tider uigen-

nemtrængelige betjeningspunkt, 

som har stået boltet fast til gulvet i år-

tier, skal væk. Vi fra personalet har sid-

det gemt væk bag ved dette bastante 

monstrum og yderligere bag plexiglas i 

mandshøjde, påklistret med plakater og 

corona-info. Men nu skal denne skranke 

væk, og derved får vi frigjort en masse le-

digt plads inde i hjertet af biblioteksrum-

met, hvor du som borger inviteres ind i 

det ”tomme rum”. 

Et X-rum i hjertet af biblioteket 
Den ledige plads skal være platform for et 

uformelt, eksperimenterende og legende 

rum for jer, der bruger biblioteket. Hvis 

Hvad skal være i hjertet af  
biblioteket

du eller dine venner har noget, I gerne 

vil have prøvet af, eller noget I vil under-

søge, som kræver lidt mere plads end det 

man har derhjemme, så bliver X-rummet 

stedet, hvor det kan prøves af. Fx en akti-

vitet, en leg, en workshop eller et ekspe-

rimentarium? Det bliver jeres rum midt 

i rummet, og her har du pladsen til dine 

initiativer og ideer.

Hvor er personalet at finde uden en  
skranke?
Du kan stadig nemt finde og henvende 

dig til personalet på biblioteket for at få 

hjælp til det, du plejer. Vi er her stadig! 

Du vil finde os ved et betjeningspunkt 

bagerst i biblioteksrummet, da vi eksperi-

menterer med en mere tilbagetrukket po-

sition i rummet, så vi efterlader pladsen i 

hjertet af rummet til dig og jer. Kom ned 

og få en tår kaffe og hils på os. Du kan 

også finde os rundt i biblioteket, hvor vi 

tester et mere mobilt, kørende og fleksi-

belt betjeningspunkt, hvor dialogen med 

dig og mødet er i centrum. Vi ses! 

Følg med i vores Facebookgruppe 

”Tranbjerg bibliotek”. 
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Hvis du endnu ikke har opdaget 
det, har Tranbjerg bibliotek fået 
sin egen Facebookgruppe, som 
du nemt kan melde dig ind i. 
Facebookgruppen hedder ”Tran-
bjerg bibliotek” og derinde kan 
du følge med i, hvad der sker af 
spændende aktiviteter på bibli-
oteket og i lokalområdet i Tran-
bjerg. Måske får du lyst til at 
være med i noget af det?  

Et fællesskab for alle, der vil væ-
re sammen om kulturen i Tran-
bjerg.  
I arbejdet med at skabe Fremti-
dens Medborgercenter sammen 
med jer borgere, har vi brug for 
at nå ud til jer og det kan Tran-

bjerg biblioteks Facebookgrup-
pe være særdeles behjælpelig 
med. Især i en corona-krise, 
hvor bibliotekernes fysiske rum 
er lukket ned, og vi derfor ikke 
kan hilse på hinanden over en 
kop kaffe. Men også uden en 
corona-krise hængende over 
hovedet, kan Facebookgruppen 
være jeres vindue ind til, hvad 
der sker på biblioteket og i Tran-
bjerg af spændende aktiviteter, 
som I kan være med til eller hol-
de jer orienteret om. I kan og-
så møde vores mange forskel-
lige samarbejdspartnere og hør, 
hvad vi arbejder på sammen 
med dem. Det kan være man så 
selv får lyst til at være med i en 

aktivitet eller hilse på nogle af 
vores ”legekammerater”? 
Indtil vi kan komme ud i det 
smukke forår og samles i allere-
de, etablerede fællesskaber el-
ler i nye, så meld dig ind i dette 
fællesskab, hvor vi deler små hi-
storier, gi’r en anbefaling, afhol-
der konkurrencer, inviterer ud 
på en gåtur, griber en god ide, 
leger og får det til at ske.  
Det kan være vi ses i den virke-
lige verden bagefter? 
Indtil da ses vi på ”Tranbjerg 
bibliotek” på Facebook! 

Tranbjerg bibliotek er kommet på facebook

To gange i april måned inviteres du med ud at gå en dejlig tur rundt i Tranbjerg, hvor lokale bor-
gere viser rundt. Turene er på maks. 10 deltagere pr. tur grundet corona. 
Den første tur tirsdag d. 13. april kl. 13-15 står i lokalhistoriens tegn. Det er frivillige fra Lokalarkiv 
i Tranbjerg, som viser dig det gamle, historiske Tranbjerg frem og fortæller om byens historie og 
dens gamle bygninger. Vi mødes ved Tranbjerg station, hvor byens udvikling og fremgang tog sit 
udspring og gjorde Tranbjerg som stationsby til sognets naturlige centrum i gamle dage. Vi slut-
ter gåturen af på biblioteket med kaffe og kage i hyggeligt samvær, hvor du kan møde mange fra 
Lokalhistorisk Arkiv.  

Den anden tur tirsdag d. 27. april kl. 14-16 står i naturens tegn. 
Her går vi fra biblioteket på en smuk tur sammen hen til søen i 
Tranbjerg, som er et yndet motiv for mange Tranbjerg borgeres 
flotte billeder af søens natur og dyreliv. Specielt én borger ta-
ger mange billeder af søens mangfoldige fugleliv og efter gåtu-
ren kan vi møde hende og se hendes foto-udstilling på biblio-
teket over en kop kaffe og noget sødt. 
Du kan læse mere information på vores Facebookside ”Tran-
bjerg bibliotek” eller på aakb.dk, hvor du også kan bestille  
gratis billetter. 

Kan jeg byde dig på en gåtur i forårsvejret og en kop kaffe?
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Forårstanker fra  
TRANBJERG BLI’R VILD
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Facebookgruppen summer af liv, idéer 
og spørgsmål fra alle dem, der gerne 
vil gøre deres haver mere vilde til for-
året. 

Af Hanne Højgaard Olesen

et summer inde på Facebook-grup-

pen TRANBJERG BLI´R VILD.

Det er tidlig forår, og ikke meget at 

komme efter endnu, selvom man bræn-

der for at gøre noget vildt i sin have. Men 

så kan vi dele vore tanker om, hvad vi vil 

sætte i gang inden længe.

Én viser en plan over sin perma-have, 

det er et stort projekt, som skal tages i 

mindre bider.

Én vil lave et lille forsigtigt bed med 

vilde blomsterfrø.

Én ville gerne lægge en træstamme ud 

til glæde for insekterne, men har lagt en 

brændebunke i mangel af træstammer.

Én vil …

Jeg selv har været i syv sind. Skulle vi 

skrabe græsset af langs hækken og få jord 

blandet med sand og sået vild-eng. Vil det 

holde efter et par år? Eller ville det ende 

som monokultur, som der også bliver ad-

varet mod på gruppen? Lige nu hælder 

jeg til, at der skal være en krydderhave 

med blomstrende krydderurter til glæde 

for insekter og ikke mindst for min egen 

gane.

Men der er jo også andre store græs-

arealer i Tranbjerg. De forvaltes af de 

forskellige foreninger: Boligforeninger, 

grundejerforeninger, laug, o.s.v.

Det ville være dejligt, hvis de blev gjort 

lidt vildere, lidt mere interessante for dyr 

og beboere.

I Facebook-gruppen snakkes der for 

tiden om, hvordan man sender forslag 

D

TRANBJERG BLI’R VILD er en gruppe til bor-
gere i Tranbjerg, som ønsker at tage aktiv del 
i at gøre Tranbjerg vildere.
Vi vil skabe bedre levevilkår for sommer-
fugle, bier og alle de andre insekter ved at 
fremme biodiversiteten i vores by.
Om du har lyst til at gøre et hjørne af haven 
lidt vildere, eller du ønsker at tage aktiv del i 
en af arbejdsgrupperne, så er begge dele lige 
velkomment. Det behøver ikke at være no-
get stort og forkromet - bare noget med at 
få hænderne i mulden og gøre noget SAM-
MEN. Find gruppen på Facebook, hvis du vil 
være med.

TRANBJERG 
BLI’R VILD 

ind til de kommende generalforsamlinger. 

Hvordan griber man det an? Hvad kan 

lade sig gøre? 

Rent praktisk så skriver man som med-

lem et skriftligt forslag til sin bestyrelse, 

som så sætter det på dagsordenen til den 

kommende generalforsamling.

Man behøver jo ikke at lægge hele om-

råder brak. Det kunne også være at plante 

et træ, måske et frugttræ til glæde for for-

bipasserende, eller hvad med et afgræn-

set bed med vilde blomster, eller en stor 

træstamme, som børn kan kravle på eller 

gemme sig bag, mens den får lov til at lig-

ge og langsomt forgå.

Der er sat mange ting i gang her i 

Tranbjerg inspireret af udsendelsen ”med 

Hjørring” og båret frem af ønsket om at 

gøre noget godt for naturen og vores egne 

oplevelser derude. Det bliver spændende 

at se, om det også kommer til at afspejle 

sig i vores fælles arealer. 
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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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MOTOR-DEPOTET A/S

Hasselager Allé 1
8260 Viby

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

MITSUBISHI
MOTORS

Tranbjerg Bodega

Åbningstider: Mandag-torsdag kl. 10.00-20.00 . Fredag-lørdag kl. 10.00-22.00 . Søndag kl. 10.00-20.00Åbningstider: Mandag-torsdag kl. 10.00-20.00 • Fredag-lørdag kl. 10.00-22.? • Søndag kl. 10.00-18.00

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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Som alle nok har opdaget, har vi fået 
40 km/t-zoner og en masse nye fart-
bump i Tranbjerg. 

AF Jørgen Dahlgaard, sekretær i Tranbjerg 

Fællesråd

vis der er noget, som kan få folk til 

tasterne, så er det netop fotovogne, 

for høj hastighed og nye fartdæmpende 

trafi kbump. De sociale medier har væ-

ret rødglødende sammen med fælles-

rådets indbakke. Og vi har lært nye ord 

som steler, trapezramper, pudebump og 

pukkelbump.

Desværre blev de mange nye trafi k-

tiltag lavet med ultra kort varsel uden at 

inddrage borgerne, grundejerforeninger 

eller fællesrådet. Det har kommunens for-

valtning da også beklaget efterfølgende.

 Og den 5. januar fi k vi i fællesrådet 

disse spørgsmål fra rådmanden: ”Er I til-

fredse med den etablerede løsning med 

pukkelbump?” (dvs. skildpaddebump som 

Fartbump, corona og en 
stor vejudvidelse

fx på Torve Alle og Orholt Alle). ”Ønsker 

I dem udskiftet til pudebump, selv om 

den hastighedsdæmpende effekt af pude-

bump kan være mindre?”

Rådmanden havde åbenbart fået kol-

de fødder efter diverse avisartikler m.m. 

Og nu skulle borgerne høres! Og da vi i 

fællesrådet havde fået rigtig mange kla-

ger over især pukkelbumpene, var vores 

svar, at vi ønsker pukkelbumpene udskif-

tet! Meldingerne lyder da også på, at det 

kommer til at ske, når pengene til det er 

fundet. Det har rådmand Bünyamin Sim-

sek besluttet.

Ellers er det vores indtryk i fællesrådet, 

at fl ertallet af byens borgere er rigtig glade 

for de nye 40 km/t-zoner trods fartbum-

pene. Hastigheden er kommet ned i det 

meste af byen. I fællesrådet vil vi fortsat 

gerne høre om borgernes erfaringer med 

de nye zoner og fartbump. Er der mere, 

som evt. bør ændres? Vi laver kort sagt en 

grundig erfaringsopsamling og tager så 

en snak med kommunen! Selv er vi obs. 
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på trafikafviklingen på Torvevænget om 

morgenen efter, at der kommet bussluse. 

Send gerne en mail til fr@tranbjerg.dk.

Sikker vejkrydsning med ny midterhelle 
m.m.
På Tingskov Alle har vi fået en mere sik-

ker stikrydsning ned til søen ved den 

gamle busendestation. Den nye helle har 

stået på vores ønskeliste i flere år. 

På Sønderbro er den nye cykelbro over 

den nye Bering-Beder vej ved at være fær-

dig og vi håber, at den snart får forbindel-

se til en splinter-ny cykelvej til ned mod 

Solbjerg. Trafik og veje er ved at planlæg-

ge det. Og der er kommet en ny stiforbin-

delse fra Vestre Tingskovvej mod vest til 

Ingerslevvej. Herligt.

Bering-Beder Vejen udvides med et ekstra 
spor
Det store anlægsarbejde lige syd for Tran-

bjerg bliver nu lidt større. Pga. trafik-

prognoserne samt for at spare penge på 

længere sigt, har Aarhus Byråd besluttet at 

udvide Bering-Beder Vejen med et ekstra 

spor mod vest – dvs. i mellem Landevejen 

og Skanderborgvej. Så i stedet for at bygge 

to spor på strækningen, bliver der lavet 

tre spor (to mod vest og et mod øst). Det 

ser i skrivende stund ud til at blive en for-

del for Tranbjerg, idet der kommer mere 

overskudsjord til en ekstra støjsikring 

mod vest af bl.a. Østergårdsparken og de-

le af Orholt Alle.

Corona udsætter generalforsamlingen 2021
I fællesrådet må vi som alle andre indrette 

os efter corona-restriktionerne. 

Mange møder er aflyst, og vi har be-

sluttet at udsætte den ordinære gene-

ralforsamling i fællesrådet. Vi melder 

en dato ud så snart, der er udsigt til, 

at forsamlingsforbuddet bliver lempet 

tilstrækkeligt.

TT02-2021.indb   37 01/03/2021   06.27



38 |

ADVOKAT TOLSTRUP
8629 5400

www.advokatkirstentolstrup.dk

REVISIONSFIRMAET 

JOHN SCHANTZ 
REGISTRERET REVISIONSAKTIESELSKAB 
 

                       Vi gør en forskel 
 

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

mail@andersenhansengulv.dk
www.andersenhansengulv.dk

Børup Tværvej 14, 8310 Tranbjerg

22480135 / 27382738

”Har Dit Gulv brug for hjælp?”

    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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Affalds
indsamlingen

2021

MØD OP DEN 18. APRIL

CENTER SYD KL. 10-12*

*Hvis du ønsker at hente affaldssække inden det annon-
cerede tidspunkt, kan du kontakte os på  
stof@tranbjergtidende.dk.

De fyldte sække skal afleveres d. 18. kl. 12 ved Center Syd.
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SKAL VI OGSÅ SÆLGE DIN BOLIG?

70 70 79 61

Morten Eriksen
Indehaver

Jonas Bojsen
Ejendomsmægler

Thomas Lignell
Ejendomsmægler

Vi støtter lokalsporten i Tranbjerg:

Jegstrupvænget 333, 8310 Tranbjerg

SOLGT
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Kun tre uger efter Erik Moldt stop-
pede som arkivleder ved Tranbjerg 
Lokalhistoriske Samling, døde han 
pludseligt i sit hjem i Mårslet den 22. 
januar. Han blev 79 år.

Af Lars Kjærsgaard Johansen – Tranbjerg 

Lokalhistoriske Samling

rik Moldt gik på pension for næsten 

tyve år siden, og han brugte en me-

get stor del af sin pensionisttilværelse på 

slægtsforskning og især lokalhistorie. Han 

blev hurtigt medarbejder ved Mårslet 

Egnsarkiv og udførte gennem mange år et 

meget stort arbejde for arkivet, bl.a. ved 

registrering og fotografering af samtlige 

gravsten på Mårslet Kirkegård. Han var 

også arkivets første webmaster.

I foråret 2014 ønskede den daværende 

arkivleder i Tranbjerg at træde tilbage, 

og det var vanskeligt at fi nde en, der ville 

påtage sig opgaven. Heldigvis valgte Erik 

Moldt at blive arkivleder i Tranbjerg Lo-

kalhistoriske Samling. Dermed sikrede 

han, at de indsamlede arkivalier blev be-

varet i Tranbjerg, og gennem de følgende 

syv år arbejdede han ihærdigt, næsten 

dagligt, med at registrere arkivets materi-

ale og få det gjort det tilgængelig via net-

tet. Han fi k hurtigt lavet en hjemmeside 

og var en meget aktiv webmaster indtil 

sin død. Også i Tranbjerg fotograferede 

og registrerede Erik Moldt fl ere hundrede 

gravsten, og derudover foretog han også 

utallige scanninger af billeder, postkort, 

plakater og andre arkivalier. Erik Moldt 

førte arkivet ind i den digitale tidsalder, 

Erik Moldt er død

og han var drivkraften i at gøre det til et 

velfungerende arkiv med et meget stort 

antal registreringer, i alt ca. 12.000.

Erik Moldt var god til at komme i kon-

takt med folk, og han fi k også overtalt 

nogle til at yde en indsats for arkivet. Så-

ledes vennen Jørgen Hermann i Skander-

borg, som sammen med Erik fi k scannet 

og registreret 8.500 avisartikler og –no-

titser, så de er blevet læsbare på nettet. 

Erik var arkivets naturlige centrum, og 

han var meget hjælpsom og opmuntrende 

over for andre. Han gik også meget op i 

at planlægge julefrokosten og den årlige 

udfl ugt, der altid omfattede et besøg på et 

lokalarkiv. 

I løbet af 2020 gav Erik Moldt udtryk 

for, at han ønskede at trappe ned, og han 

blev glad for, at Niels Brammer ville over-

tage jobbet som arkivleder ved årsskiftet. 

På arkivet var vi trygge ved, at Erik ville 

fortsætte som medarbejder og webmaster, 

men det varede desværre alt for kort.

Erik Moldt udtalte ofte en sætning, 

som han gjorde til arkivets motto: ”Vi 

glæder os over det, vi når – og ærgrer 

os ikke over det, vi ikke når”. Erik nåede 

langt, langt mere end de fl este lokalhi-

storikere, og hans imponerende arbejds-

indsats i Tranbjerg bliver heldigvis be-

varet gennem hjemmesiden og arkivets 

registreringer.

Erik Moldt
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Af Lars Kjærsgaard Johansen 

en 1. januar blev Niels Brammer 

ny leder af Tranbjerg Lokalhisto-

riske Samling. Han er et kendt ansigt i 

Tranbjerg, hvor han har boet siden 1981. 

I 1984 var han med til at stifte grund-

ejerforeningen ”Børup” og var formand 

de første ti år. I perioden 2006-2013 

var Niels Brammer medlem af Aar-

Ny arkivleder i Tranbjerg

hus Byråd, først for DF og fra 2009 for 

Socialdemokratiet.

Niels Brammer er uddannet historiker 

fra Aarhus Universitet og var ansat i sik-

kerhedsbranchen fra 1982 til 2003. Deref-

ter var han underviser (retsregler og sam-

fundsfag) og senere pædagogisk planlæg-

ger på Vagt- og sikkerhedsuddannelsen 

indtil 2015, hvor han gik på efterløn.

Niels Brammer har været arkivmed-

arbejder siden efteråret 2019 og har bl.a. 

fotograferet, hvordan coronaen har sat sit 

præg på Tranbjerg. (Billederne kan ses på 

hjemmesiden under søgeordet ”corona”). 

En anden interesse er amatørarkæologi-

en, og Niels Brammer har bl.a. deltaget i 

nogle udgravninger i forbindelse med for-

beredelserne til Bering-Beder vejen. Han 

er også medlem af bestyrelsen i Østjydske 

Amatør Arkæologer.

Webmaster til Lokalhistorisk Samling
Tranbjerg Lokalhistoriske Samling søger en person, som har 
lyst til at bruge nogle timer om ugen på at vedligeholde 
vores hjemmeside.
Normalt mødes vi tirsdag eftermiddag på vores kon-
tor, som vi deler med biblioteket. 

Hvis du er interesseret i at arbejde på arkivet 
som webmaster på frivillig basis, kan du kon-
takte arkivleder Niels Brammer på mail niels_
brammer@hotmail.com eller på telefon 2629 
7269.

Niels Brammer

D
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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 1-3 hverdage.

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

Tlf. 8629 3322

Stort eftersyn kun kr. 495,-      Lille eftersyn kun kr. 395,-

Living Frisør
 & Hudpleje Dame & Herre
  86 29 43 00

Tranbjerg Hovedgade 68 · 8310 Tranbjerg
mandag lukket

TT02-2021.indb   43 01/03/2021   06.27



44 |

Bedemand Riising

Få gratis tilsendt ”Min sidste vilje”

Tlf. 86 29 12 43

Din lokale bedemand- og kvinde
i Tranbjerg

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

VIDUNDERKNOLDEN

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

Blomster - brugskunst
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Kirke og Sogn
TRANBJERG

Efter på mange  
måder en kold  
vinter er det  
spirende forår  
tæt på!
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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  
– Alt vedrørende kirkegården 
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 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

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.
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Gudstjenester

Søndag 21. marts 
10.00 Højmesse v. David Kessel

Søndag 28. marts 
10.00 Højmesse v. Emmy Haahr Jensen

Skærtorsdag 1. april 
17.00 Højmesse v. Mia Knudsen

Langfredag 2. april 
10.00  Langfredagsgudstjeneste  

v. David Kessel

Påskedag 4. april 
10.00 Højmesse v. Emmy Haahr Jensen

2. påskedag 5. april 
10.00 Højmesse v. David Kessel

Søndag 11. april 
10.00 Højmesse v. Mia Knudsen

Søndag 18. april 
10.00 Højmesse v. David Kessel

Søndag 25. april 
10.00 Højmesse v. Mia Knudsen

Fredag Bededag 30. april 
10.00 Højmesse v. Mia Knudsen

Søndag 2. maj 
10.00 Højmesse v. David Kessel

Brønd til Malawi
Da vi ikke kunne holde basar i novem-
ber, solgte vi i stedet fra kontorgangen 
i Sognegården i november og decem-
ber. 

Resultatet blev så fint, at vi sammen 
med Shop Amok kunne sende 37.965 
kr. til en brønd i Malawi. 

Da etableringen af en brønd koster 
50.000 kr., mangler vi 1/4 brønd, så vi 
har besluttet, at vi fra fastelavn til påske 
vil sælge påsketing, syltet og håndarbej-
der fra kontorgangen. 

Tak til alle, der har støttet salget, og vi 
håber, at I stadig vil hjælpe, så børnene 
i Malawi kan få rent drikkevand.

Lene Risør og Grethe Gylling

O N S D A G S
F O R U M�

Eftermiddage, der giver et løft!

Alle planlagte arrangementer her i for-
året er aflyst eller udsat.

Til efteråret er det foreløbigt fastsat: 

Lars Lindgrav kommer onsdag den 1. sep-
tember.

Sønderjysk kaffebord bliver den 6. okto-
ber.

Onsdagsforum-turen til Koldinghus ud-
sættes til 2022.
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PRÆSTENS RUBRIK

”Trange tider langsomt skrider,
langsomt skrider. Det har den art.
Dagene længes, vinteren strenges,
vinteren strenges. Og det er svart.
Trange tider langsomt skrider,
langsomt skrider. Det har den art.”

Sådan skriver salmedigteren Brorson 
  i salmen, ”Her vil ties, her vil bies”, 

der blev udgivet efter hans død i 1765.  
Nok har salmen således over 250 år på 
bagen, men åh, hvor har den stadig ret.

Det er ganske vist ikke en due, der 
skal vende tilbage til Noahs ark – som 
det er i salmen – vi venter på, men at 
tiden går langsomt, når den er trang og 
når man venter – det kan hele verdens 
befolkning skrive under på i øjeblikket.

Vi venter og venter. Vi venter på for-

år, vi venter på lavt smittetryk, vi ven-
ter på vacciner, og vi venter på igen at 
kunne trykke hinanden mod bryst i et 
kærligt gensynsknus. 

Men, mens vi venter – så synger vi – 
vi synger sammen med vores tv, med 
syng-med-værterne, måske med vores 
nabo, med en fra Gedser, en fra Skagen 
– ja måske endda sammen med en, vi 
slet ikke kan li'. 

Og grunden til, at vi synger er, at vi 
på den måde kan føle bare en flig af 
den livsglæde og det fællesskab, som vi 
savner i øjeblikket. I kirken må vi ikke 
synge sammen for tiden – og vi savner 
det. 

”Åh, Corona, du skal gå din vej
– Vi er trætte af at slås med dig – 
Så giv os vor hverdag tilbage, 
Åh, Corona, gå din vej!”

Sådan sang et nydeligt kor af ældre 
politibetjente i fuld uniform for nogle 
måneder siden på en lille video, der 
tog nettet med storm. De stod med be-
hørig afstand i gården på Københavns 
Politigård og på melodien: ”Åh, Marie 
jeg vil hjem til dig”, fik de os alle til at 
trække på smilebåndet og nynne med.

Og der er mindst to forskellige må-
der at håndtere kriser på – man kan le 
eller græde. 

Trange tider langsomt skrider

Mia Knudsen
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”Jeg ved ikke, om jeg skal le eller 
græde?” sådan siger man af og til, når 
tilværelsen slår en alvorlig kolbøtte.

At le, er måske lige lovligt overfladisk 
kan nogle synes, men i det håbløse, kan 
der opstå et uventet kluk – fordi alting 
forekommer så absurd. Som biskoppen 
over København sagde i sin indsættel-
sestale over den nye Helsingørbiskop:  
”Bag absurditeten, er der en oprindelig 
godhed.”

For i evangeliets munterhed – ud af 
smerte, fejl og menneskelighed, kan 
der vokse menneskelighed og agtelse.

Derfor må vi, når vi er ved at fortviv-
les over, igen at skulle høre om Corona, 
alligevel holde ud og vente, fordi vi har 
det løfte i Jesus, at alt bliver godt igen 
– vi kan så småt se foråret spire frem, 
vi kan se tallet af de vaccinerede vokse 
dag for dag – vi kan se, at de trange ti-
der langsomt skrider, men skrider – det 
gør de dog – og de tager heldigvis Co-
rona med. 

Kirkeskib til  
Tranbjerg Kirke
Menighedsrådet har med stor tak sagt 
ja til at modtage et modelskib af Fre-
gatten Jylland, bygget af nu afdøde 
Erik Starup. Det var Eriks ønske, stærkt 
bakket op af familien, at skibet skulle 
overdrages til Tranbjerg Kirke som kir-
keskib. 

I Menighedsrådet ønsker vi at markere 
overdragelsen af denne fine gave ved 
en lille ceremoni. Hvornår dette kan 
ske, vides ikke i skrivende stund. Først 
af alt skal vi lokalisere den helt rigtige 
placering – dernæst skal skibet hænges 
forsvarligt op.

På det kommende menighedsrådsmø-
de nedsætter vi en lille arbejdsgruppe, 
der skal stå for det ovennævnte, både 
det praktiske, men også for selve ind-
vielsen af skibet som ”vores kirkeskib”.

Undertegnede har aftalt med familien, 
at indvielsen først skal finde sted i lø-
bet af foråret/forsommeren, når vi igen 
må fylde kirken til sidste plads.

Datoen for indvielsen annonceres na-
turligvis i kirkebladet, på hjemmesiden 
og på Facebook.

På menighedsrådets vegne

Birgitte Pedersen,  
formand

Følg kirkens aktiviteter på

www.tranbjergkirke.dk

og på Facebook

Musikandagter
Hver anden torsdag kl. 10.00 er der 
mulighed for at være med til at synge 
salmer, lytte til organisten og præsten 
spille musik sammen og nyde en tid i 
stilhed til eftertanke eller en bøn. Det 
tager ca. 20 minutter og er en god mu-
lighed for at få en pause i hverdagen 
med fokus på noget andet end alt det, 
der ellers fylder.
 Indtil situationen normaliseres, er 
musikandagterne live på Facebook. Så 
snart det igen bliver muligt at holde an-
dagterne med deltagere, bliver det an-
nonceret på hjemmesiden.

Datoerne er:
25. marts, 8. april, 22. april, 6. maj.
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Sidste år deltog mange familier 
og børn i vores påskeløb rundt 
i Tranbjerg. 
Derfor gentager vi succesen og 
laver igen i år påskeløb i Tran-
bjerg med mulighed for at vinde 
præmier hver uge op til påske. 

Følg med og se mere på vores 
Facebookside. 

Vi glæder os til at

gå sammen – hver for sig 
– endnu en gang.

PÅ S K E L Ø B  
for børn og barnlige sjæle  
i Tranbjerg

I samarbejde med SuperBrugsen i Tranbjerg
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SUPERBRUGSEN TRANBJERG • CENTER SYD • TLF. 8733 6500
ÅBENT 7.00 TIL 21.00 HVER DAG

ALT UNDER ET TAG

• Slagter- og delikatesse-afdeling

• Eget bageri

• 1500 m2 salgsareal

• Åbent hver dag fra 7-21

• Posthus

• Stort vin- og portvinsudvalg

• Nedkølet frugt- og grøntafdeling

• Rigt udvalg af blomster
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