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Kirketorvet 10
Merete Aude Graversen og Charlotte Vind Pless er i fuld gang med at gøre den tidligere institution
på Kirketorvet til hele byens samlingssted. Læs mere om de mange fantastiske planer på side 8.

Frøpulje og vilde
blomster
Fire projekter har fået blomsterfrø fra Blomsterfrøpuljen,
så snart kan hele Tranbjerg
blomstre smukt. Læs mere
om projektet på side 30.

!

Traﬁkstøj

Farvel til Mejeriet

En gruppe beboere på Kirkevænget vil have kommunen
til at gøre noget, så de igen
kan holde ud at være i deres
haver.
Læs mere på side 26.

Nu står grunden klar til nye
rækkehuse. Men hvad er historien bag det gamle mejeri
egentlig? Tranbjerg Lokalhistoriske Samling gør dig klogere på side 42.

Indstil din kandidat til ÅRETS TRANBJERGBORGER på
www.tranbjergtidende.dk senest den 5. juni.
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journalistik
Kirkevænget 271
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Telefon 2124 7379
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VORES medborgerhus
Det er fantastisk, at Tranbjerg nu får et medborgerhus på Kirketorvet 10. Det er et projekt, som ildsjæle her i byen har kæmpet for gennem længere tid. Så det er skønt at se deres drøm gå
i opfyldelse.
Som du kan læse på side 8, knokler de for at få skabt rammerne
for medborgerhuset. De arbejder både inde og ude og har et
hav af gode idéer til, hvordan det kan bruges.
Men som altid når initiativrige, gejstfyldte borgere tager initiativ
og lægger deres hjerteblod i en sag, er der én kæmpestor ubekendt, som kan tage pippet lidt fra én. Nemlig hvordan folk –
altså dig der sidder og læser det her lige nu – vil tage imod det,
og hvordan du vil bruge huset, hvis du altså overhovedet vil.
For som en cowboy uden pistol og en ispind uden is, så bliver
medborgerhuset ikke helt så sjovt uden borgere.

Flemming Laursen
produktion
Jegstrupvænget 139
8310 Tranbjerg
Telefon 4156 9199

Det skal blive hele Tranbjergs hus, og det gør det kun, når vi alle sammen ser det som vores og bruger det. Men det kræver en
indsats af dig. Og det er, at du fortæller, hvad der skal til, for at
du vil komme og bruge det. Hvornår vil du gerne komme forbi? Formiddag, eftermiddag eller aften? Skal der være kaffe på
kanden? Vil du gerne sidde og sysle med noget? Høre foredrag?

Søren Juhl
produktion
Grønløkke Allé 96
8310 Tranbjerg
Telefon 2043 0001

Fantastiske mennesker har skabt rammerne for dig – men det
bliver bare en tom skal, hvis vi andre ikke udfylder dem. Så
kom forbi og giv din mening til kende, giv de gode idéer videre,
vær med til at starte noget op og fortæl hvordan hele Tranbjergs medborgerhus kan blive dit. Og sørg endelig for at bruge
det, når det står klart!
Journalist • Stina Christiansen
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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 20. maj,
udgivelsesdatoen er den 17. juni.
Tryk:
LaserTryk
Oplag:
4.600

EDC er uafhængig
af din bank
Når du sælger din bolig gennem EDC,
er du sikker på, at ejendomsmægleren
kun varetager dine interesser.
EDC er den eneste store ejendomsmæglerkæde, der ikke er ejet af bank
eller realkredit.
Vil du høre mere om, hvad vi kan gøre
for dig og din bolighandel? Så ring til
os alle dage fra 8-22.

Kæde:

Ejer:

Home

Danske Bank

Danbolig

Nordea

Nybolig

Nykredit

Estate

Nykredit

Jesper Nielsen A/S

Nykredit (50 %)

Lokalbolig

Handelsbanken (51 %)

Realmæglerne

Selvstændige

EDC

Selvstændige
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Tranbjerg Bibliotek
Udstillinger
Flotte og farverige naturfotos af Tranbjerg
borger Karin Nielsen kan opleves på Tranbjerg
bibliotek fra d. 21. april til og med d. 18. maj.

Strikkecafe
06.05. 2021 kl. 17-19.30
Er du vild med strikke eller hækle, eller vil du
gerne lære det? Så kom og vær med til den
månedlige strikke- og hækleaften på Tranbjerg
Bibliotek. Det er fra kl. 17-19.30.

Tranbjerg Reﬂektarier
06.05.21 - 04.06.21
Hvordan skal fremtidens bibliotek være platform for forbindelsen mellem natur, kultur og
os? Og hvordan skal Tranbjerg Bibliotek være
rum for lokal forvildning og bæredygtige initiativer? Du kan i løbet af foråret og sommeren
opleve: Rune Engelbreth Larsen, som gæster os
d. 6. maj og 9. juni, GRO-SELV kommer forbi
i uge 20-22 og ”Natursamarbejdet Aarhus”
sammen med ”Sammen om Tranbjerg” kommer d. 8. maj. Find mere info på aakb.dk.

Bankohistorier
12.05. 2021 kl. 16.30-17.30
Der er gode historier og præmier på spil! Kom
til en hyggelig eftermiddag, 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.
Kun børn skal have billet og bestilles på
aakb.dk.
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bibliotek

Bål og højtlæsning

Strikkecafe

19.05. 2021 kl. 16.00-18.00
Kom til bål og højtlæsning på Naturcentret
i Tranbjerg. Sammen om Tranbjerg inviterer
børn, unge og voksne til en hyggelig eftermiddag på Naturcentret. Vi laver bål og snobrød,
og der vil blive læst gode historier i naturen.
Arrangementet er gratis, men husk at bestille
billet på aakb.dk.

03.06. 2021 kl. 17-19.30
Er du vild med strikke eller hækle, eller vil du
gerne lære det? Så kom og vær med til den
månedlige strikke- og hækleaften på Tranbjerg
Bibliotek. Det er fra kl. 17-19.30.

Vandretur - Tur til Børupskov
20.05. 2021 kl. 10-12
Ved du, hvor “skoleskoven” ligger eller hvor
der gror ramsløg? Kan du huske, hvor der
græssede får i skoven? Hvis du vil vide mere
om skovområdet ved Børup Skov, så skal du
med på denne vandretur, hvor to lokale, Britta
og Kjeld, viser rundt. Vi mødes ved P-pladsen
på Børupvej ved transformatorstationen kl.
10.00. Godt fodtøj er en fordel, da vi undervejs går væk fra de etablerede stier. Tilmelding
på aakb.dk.

Barselshøjskole
28.05.21 - 18.06.21
Sammen om Tranbjerg inviterer fædre, mødre
og deres babyer på barselshøjskole! På Barselshøjskolen 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. Her får du viden om emner, der vedrører forældreskab, bl.a. fra en sundhedsfaglig
og litterær vinkel. Barselshøjskolen løber over
ﬁre gange, og du tilmelder dig hele forløbet på
bibliotekets hjemmeside. Pris: 50 kr. pr. voksen
inkl. kaffe og kage. Børn kommer gratis med.
Læs mere info på aakb.dk.

Vandretur - Fra Land til By
17.06. 2021 kl. 13.00-15.00
Johan Godsk der har boet i Tranbjerg siden
1948 vil fortælle lidt om området omkring
Østerby og mosen. Afgang fra Tranbjerg bibliotek kl. 13.00. Turen varer ca. 2. timer med
et par stop undervejs, hvor der kan nydes egne
drikkevarer. Turen slutter ved P. pladsen ved
Tranbjerg Centret. Tilmelding til Johan Godsk
på tlf. 2326 8031 eller godsk31@gmail.com
Husk travesko.

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

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

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
-(38,3£&ধ£(389!1£-2+9#'9;'11'£9'82'W
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

Ajla Dzubur
Tlf.: 4185 4171, Mail: ajldz@aarhus.dk
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Den tidligere institution på Kirketorvet 10 har stået tom længe, og nu kommer der endelig liv i de gamle bygninger igen.

Kirketorvet 10 – velkommen til
Tranbjergs nye samlingssted
Den nye bylivskonsulent og husets
øvrige frivillige glæder sig til at kunne
byde velkommen til et moderne medborgerhus fuld af liv.
Af Charlotte Vind Pless
har måske lagt mærke til, at der så
D usmåt
igen er ved at komme liv i den
gamle, forladte institution på Kirketorvet
10. Der knokles på livet løs inde bag det
triste, slidte hegn for at skabe et helt nyt
samlingssted for alle os i Tranbjerg.
Ideen til at skabe Kirketorvet 10 har
været i gang i mange år og er opstået, da
Merete Graversen i 2017 begyndte at lede
efter et sted, hvor vi i Tranbjerg kunne
mødes omkring kreative aktiviteter, som
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samtidig kunne være med til at bygge
bro imellem borgerne. Siden er Charlotte
Pless kommet med på projektet, og i processen er det gået op for os, at byen virkelig har manglet et sted at mødes. Derfor
er vi superglade for, at det i samarbejde
med De Forenede Bylivshuse og Alboa
er blevet muligt at skabe hele Tranbjergs
samlingssted, hvor er er plads til en masse
fede aktiviteter, men hvor man også bare
kan komme forbi og købe en kop kaffe i
baren.
Bylivskonsulent
Vi har indtil videre lokalerne i to år, og vi
håber, at hele byen vil tage stedet til sig,
så vi kan få skabt en masse liv og glæde
i de gamle bygninger. Hvad der skal ske

bylivshus

om to år, må tiden vise. Men vi glæder os
over, at vi nu har mulighed for sammen
med hele byen at blive endnu klogere på,
hvad det er for aktiviteter og rammer, vi
gerne vil have for et samlingssted i Tranbjerg. Rent praktisk kommer Merete til at
leje nogle lokaler i Kirketorvet 10 til bl.a.
at tilbyde undervisning i billedkunst, afholde fede events med fokus på bl.a. udsmykning af byen og derudover bliver
hun frivillig i huset. Charlotte er ansat
som Bylivskonsulent og har sin daglige
gang i huset. Det er hende, som kommer
til at stå for booking, koordinering af frivillige og meget mere.
Kirketorvet 10 er en del af De Forende
Bylivshuse i Aarhus Kommune og det,
der kendetegner disse huse er, at de er en
slags moderne medborgerhuse, hvor det
er de lokale borgere, som er med til at
sætte deres præg på de aktiviteter, der er
i huset. I Skæring er de eksempelvis ved
at skabe Samlingspunktet, som har fokus

på udeliv og bevægelse, og i Ø-livshuset
på Aarhus Ø har de fokus på aktiviteter,
som er aktuelle, når man skaber en helt
ny bydel. Fælles for alle huse er, at de tager udgangspunkt i medborgerskab og
har fokus på bæredygtighed. Alle huse
kan lånes/lejes til aktiviteter, som er for
byens borgere. Så det er ikke forsamlingshuse, som kan lejes til private fester. Men
har du en ide til en event eller lignende,
som byen kan samles om, er Bylivshusene
til rådighed.
Kom med de gode idéer
I Tranbjerg er vi så heldige, at der er masser af plads at boltre sig på i lokalerne på
Kirketorvet 10! Derfor er der masser af
muligheder for at lave forskellige aktiviteter og kun fantasien sætter grænser. Indtil
videre arbejder vi på at få etableret et kreativt værksted, hvor man kan mødes med
andre borger med sine kreative sysler, og
vi drømmer om at skabe en masse events. >>
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bylivshus
Men vi tager også meget gerne imod ideer
fra vores medborgere her i skønne Tranbjerg, og vi har allerede fået en masse gode ideer fra jer.
Vi har i skrivende stund blandt andet
fået en ide fra en borger om at etablere en
form for ’repair café’ på Kirketorvet 10.
Ideen med sådan en café er, at nogle borgere, som er dygtige til f.eks. at sy, sætte
møbler i stand, eller er en haj til elektronik stiller sine evner til rådighed for andre borgere, så man kan komme forbi og
få hjælp. Konceptet er bredt ud over hele
landet, og vi synes det er oplagt at bruge
lokalerne på Kirketorvet 10 til noget lignende. Vi har det perfekte lokale til at
etablere et helt værksted, som kan bruges
til formålet.
Har du lyst til at være med til at starte
Repair Caféen op, har du en høvlebænk
eller værktøj i overskud derhjemme, eller
har du evnerne til at være frivillig hjælper
med det ene eller andet, så tag endelig fat
i Charlotte.
Hjælp og gaver
Inden vi overhovedet har åbnet dørene, er
vi simpelthen blevet taget så godt imod.
Vi har fået så mange ﬁne møbler foræret
og har fået en masse hjælp fra glade med-
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borgere med alt fra ture på genbrugsstationen til oprydning udenfor. Der er nok
at tage fat på og vi vil gerne sige tusind
tak til alle jer, som allerede har givet os en
hånd!
Stedet skal primært køres af frivillige
kræfter, og vi får det allerbedste hus for
byen, hvis vi alle deltager i projektet, så
det er superfedt for os at mærke opbakningen allerede.
Vi åbner dørene, så snart corona restriktionerne tillader det, og vi knokler
på livet løs med at få malet og gjort klar.
Allerhelst ville vi gerne have inviteret jer
borgere ind og hjælpe med istandsættelsen indenfor, men det kan desværre ikke
lade sig gøre pga. pandemien. Men så
glæder vi os i stedet til, at Kirketorvet 10
igen kommer til at summe af liv både ude
og inde.
Har du lyst til at hjælpe til med praktisk arbejde, eller kunne du se dig selv
som frivillig i huset, når vi må åbne op?
Eller er du nysgerrig på at vide mere, så
tag endelig fat i Merete eller Charlotte.
Kig forbi og bank på ruden, så kigger hun ud til en snak, send en besked på
vores Facebook side Kirketorvet 10 eller
send en mail på: pchv@aarhus.dk

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
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Den Grønne Algerenser
til jobbet – et job, der havde været en stor
del af hans identitet. Oveni kom hele situationen med Corona.
- Det var en svær tid, men samtidig
også en stor glæde at have mere tid sammen med familien, siger han. De to begivenheder skulle vise sig at blive et vendepunkt i Jannicks liv.

For Jannick Tronsen var to store personlige begivenheder med til at afstikke en ny kurs. Både privat og arbejdsmæssigt.
Af Stina Christiansen
å Skovgårdsvænget i Tranbjerg bor
Jannick Tronsen med kæreste og 2
små børn. En travl børnefamilie, hvor arbejde og fritid skal gå op i en højere enhed – en hverdag, som mange vil nikke
genkendende til. For Jannicks vedkommende indebar jobbet også en del rejsedage månedligt væk fra familien.
- Det gik jo bare derudaf, siger Jannick- lige indtil to begivenheder gav stof
til eftertanke. Sidste sommer mistede Jannick sin mor til kræft i løbet af kort tid,
og næsten samtidig sagde han også farvel

P
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Grønnere tider og en gråzone
I efteråret viste DR en udsendelse omkring algebehandling, og de konsekvenser
behandlingerne kan have for miljøet og
hvilke miljørigtige alternativer, der ﬁndes.
- Jeg blev meget forundret over det, de
viste. Det kræver ingen uddannelse eller
autorisation at rense for alger på tage og
ﬂiser – meget tankevækkende, når man
kigger på den skrappe kemi, der bruges,
siger han.
- Jeg er selv aktiv ﬁsker og jæger og
holder rigtig meget af at komme i naturen
også sammen med mine to drenge.
Så programmet lagde ligesom kimen til
hans nye levevej – Den Grønne Algerenser. Et grønnere, mere miljørigtigt tilbud
med produkter, der skåner miljøet i langt
højere grad.
- For mig er det vigtigt, at kunderne
føler sig godt vejledt og er trygge ved de
produkter, jeg bruger, siger han.
- Jeg er indbegrebet af faglig stolthed
og godt håndværk og samvittigheden skal
være i orden. Jeg vil tilbyde dem, der vil
af med alger og ﬂisepest, en så miljørigtig
måde at gøre det på som muligt. Jeg vil
være den, hvor folk ved, at de kan få det
lavet så godt som muligt og have samvittigheden i orden, siger han.

portræt

og lovligt, men betyder bare det mere for
miljøet, forklarer Jannick.

En vigtig viden omkring algebehandling er, at man faktisk skal samle alt den
overskydende væske op, der løber i tagrenderne, når man algebehandler et tag
ved at lukke aﬂøbene af og suge det op
af tagrenderne, så det ikke ryger i vores
regnvandsbrønde, der leder til søer og
vandløb.
- Mange ved heller ikke, at der faktisk
er en gråzone inden for algebehandling,
der gør det muligt at bruge billigere og
ikke miljøgodkendte kemikalier til algebehandling – der blandt andet kan indeholde det giftige benzalkoniumchlorid. Det
stof kan i meget små mængder gøre stor
skade på naturen, vandløb, søer og dyrelivet, hvis man i stedet for at kalde det en
algebehandling på papiret, kalder det for
en desinﬁcering. Det er mere tidskrævende og koster lidt mere at gøre det rigtigt

Grøn levevej og mere tid til familien
Tanken om den nye levevej tog fart, men
inden der kom logo på traileren og ﬁrmaet var køreklart, lå der en masse
forarbejde.
- Det har taget rigtig lang tid at ﬁnde
ud af, hvordan man kan algebehandle
bedst og mest miljørigtigt og samtidig få
et ﬂot resultat hos kunden. Det har været
en meget omfattende research, men jeg er
nu klar med et miljørigtigt koncept, hvor
jeg tror på, at kunderne vil vælge med
omtanke for miljøet, siger han.
- Et godt råd til kunderne er altid at
spørge ind til, hvilke produkter et ﬁrma
bruger. Det skal stå på tilbuddet, ligesom
der skal stå, det er en algebehandling, der
fortages – hvis det er en algebehandling
man har bestilt, for kun på den måde kan
man som kunde sikre sig, at miljøet ikke
bliver unødigt belastet.
- Når jeg kører ud og giver et tilbud
til en kunde, er min samvittighed i orden både håndværks- og miljømæssigt.
Det betyder meget for mig, at man som
fagmand ikke kun tænker på indtjening
men også på mine og andre børns fremtid – både i forhold til hvordan naturen
behandles, men også at jeg nu prioriterer
mere tid sammen med dem. Jeg glæder
mig til med Den Grønne Algerenser at
vise kunderne, at ﬂotte resultater sagtens
kan gå hånd i hånd med en grøn samvittighed, slutter Jannick Tronsen.
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krolf

Kom og spil krolf ved Lokalcentret
Nye krolf’ere er velkomne til spillet,
der er en mellemting mellem golf og
kroket.
Af Vagn Damgaard – Tranbjerg Krolf Klub
’erne kan igen ses i aktivitet på
K rolf
det grønne område ved Tranbjerg
Lokalcenter. Hver mandag og onsdag formiddag svinges krolfkøllerne og sender
kuglen afsted mod næste hul på banen.
”Svinges” er måske for meget sagt, ofte er
”et lille tjat” det bedste! Krolf giver mulighed for et bredt repertoire!
Kom og prøv
Tranbjerg Krolf Klub inviterer interesserede til at komme og prøve spillet. Det nødvendige grej, kølle og kugle er til rådighed, og vejledning er klar til nye spillere.
Mødestedet er uden for Lokalcentrets café
mandag og onsdag klokken 10.
På det let kuperede terræn er der anlagt tre krolfbaner med hver 12 huller.
Spillerne går en bane igennem i mindre
hold, som regel med ﬁre spillere. Der er
altid tid til at hygge sig med spillet, mens

man får motioneret krop og sind. Og
hvem har ikke længtes efter det oven på
de mange måneders pandemirestriktioner. Spillet og aktiviteterne sker naturligvis under hensyntagen til de forholdsregler, der gælder for udendørs idræts- og
foreningsaktiviteter.
ymXy
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Åbningstider: mandag - fredag 9.00-18.00 | lørdag 8.00-13.00

Tlf. 86 29 48 00

Tranbjerg Centrer Syd | Kirketorve 6-8 | 8310 Tranbjerg
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To frisører vender hjem
Karina Højlund og Dorthe Brodersen
har været på ”frisøreventyr” i Mårslet,
men vender nu hjem til ny salon.
Af Stina Christiansen
du har stukket hoved og hår ind
H visi Center
Salonen i Center Syd inden
for de seneste 21 år, så har du formentlig
også mødt Karina Højlund. Hun startede
i salonen i lære og har næsten været der
hele tiden på nær et par år.
Dorthe Brodersen kan ”kun” prale af
at have været der i 7 år, efter at have haft
egen salon i hjemmet på Kirkevænget.
Men for et års tid siden ﬁk de lyst til at
prøve at være selvstændige og lejede hver
en stol i Salon Soul i Mårslet.
- Vi havde talt om, at hvis vi kunne
komme tilbage til Tranbjerg, ville det ikke
gøre noget. Så da vi hørte, at Louise ﬂyttede fra lokalerne på Tranbjerg Hovedgade, så blev vi enige om at springe til, fortæller Dorthe Brodersen.
Dorthe har lejet lokalerne, og Karina
lejer så en stol ved hende.
Rokade
Lokalerne, der nu huser Klipperiet, som
den nye salon hedder, har til huse på
Tranbjerg Hovedgade 3 ved siden af
Djurslands Bank, hvor Frisør Vest tidligere lå. Og sjovt nok så er Frisør Vest ﬂyttet
til Center Salonens gamle lokaler i Center Syd.
- Nu har vi fået masser af plads, og vi
skal da ikke udelukke, at vi skal være én
mere her. Så hvis nogen går rundt med en
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drøm om at blive selvstændig, skal de da
endelig kontakte os for at leje en stol, siger Dorthe.
Hun drømmer også om, at der kan være en massør, negletekniker, fodplejer eller
noget helt fjerde i deres ekstra lokale.
På væggene udstiller en lokal kunstner,
Carsten Holm, sine billeder, så du kan få
mere end bare smart hår og hårprodukter
med hjem i posen.
Både Karina og Dorthe er erfarne frisører. Karina på 48 år er som sagt udlært
fra Center Salonen i 1993, mens Dorthe
på 50 har været frisør, siden hun var 12,
da hun begyndte som hjælpepige i en lokal salon i hjembyen Padborg. Derfor er
det også vigtigt for dem at arbejde med
gode produkter.
- Vi bruger farver og permanentvæsker
uden ammoniak, farvestoffet ppd og andre skadelige stoffer. Vores shampooserier Vision og Nashi er svanemærkede, allergitestet og godkendt til grøn salon. Flaskerne er lavet af genbrugsplast opsamlet
fra havet. Vi er ikke fanatiske, men prøver
at være så miljøvenlige som muligt, siger
Dorthe Brodersen.
Supertravlt
- Det har været hårdt at gå hjemme og
ikke måtte åbne salonen. Men heldigvis
har vi haft tid til at sætte salonen i stand,
siden vi ﬁk nøglerne den 12. marts, siger
Karina.
De har overtaget en del af inventaret
fra den tidligere salon, men har også selv
købt nyt.
Og siden de åbnede den 6. april., har

portræt

KLIPPERIET
de selvfølgelig haft supertravlt – og det
har ikke været nogen småstudsninger,
som de siger.
- Vi kan heldigvis se, at ﬂere af de nye
kunder fra Mårslet følger med os til Klipperiet, og faktisk har jeg også set nogle af

mine helt gamle kunder, fra da jeg havde
salonen på Kirkevænget. Der er mange,
der er glade for, at vi er tilbage i Tranbjerg
– og det er vi også, siger Dorthe.
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TURISTKØRSEL . HANDICAPKØRSEL . SKOLEKØRSEL . GRUPPEREJSER

Birkegårdsvej 32 . 8361 Hasselager . Tlf. 86 28 43 88 . mail: pp-bus@pp-bus.dk . www.pp-bus-dk

v/Jens-Ole Jensen
Damvænget 30
8310 Tranbjerg J.
Tlf.: 2033 0684

Tilsluttet Centralforeningen
af autoreparatører i Danmark

- den klarer vi!

8aVjh?ZchZc
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Ia[#/'-'&-'%&

Hasselager Auto ApS
Elmegårdsvej 11

Tlf. 86 28 83 08
Service · Autoglas service · Skader ·
5HSDUDWLRQRJ)HMOÀQGLQJă.ODUJ¡ULQJWLOV\Q
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AIA-Tranbjerg
Gymnastik
Er du vores nye
instruktør?
Har du lyst til at blive en del af
gymnastikafdelingen i AIATranbjerg?
Vi er godt i gang med at
planlægge næste sæson, så
kontakt os hvis du har lyst til at
være instruktør for børn eller
voksne, spring, yoga, fitness eller
andet.
Vi tilbyder
relevante kurser
opbakning og støtte fra erfarne
instruktører
personlig udvikling og et plus
på dit CV
fællesskab og gode oplevelser
godtgørelse og gratis træning

Kontakt os på
aiatranbjerg.gymnastik@gmail.com
Tjek også facebook.com/aiatranbjerg.gymnastik
aiatranbjerg.gymnastik@gmail.com - www.aiatranbjerg-gymnastik.dk
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orientering

Nyt fra Tranbjerg Børnenes Venner
Der sker masser af ting i den store
skolegård, og alt er klar til den nye
junglesti.
Af Helle Søby Degn
ndelig kom vi i gang med den store
skolegård!
I ugen efter påsken påbegyndte Kompan 1. etape ud af de i alt tre i den store
skolegård på afd. Kirketorvet. En fed multibane med mulighed for at spille både
basket og fodbold står klar til byens boldglade børn og voksne lige om lidt. Ligeledes installerer Kompan hængekøjer i
gården og skaber en rigtig god hyggekrog,
hvor man kan ligge og nyde de smukke
træer, som er godt på vej til at springe ud.
Tranbjerg Børnenes Venner har med
god hjælp fra frivillige også haft gang i et
lidt omstændigt projekt med at fjerne den
knap så kønne beplantning for hovedbygningen i samme gård. Med stor hjælp fra
Claus Topkapper og Kåre fra Tranbjerg
Murerservice, som har været så fantastiske at stille maskiner, tid og trailer til rådighed. Uden dem havde vi stået der end-

E
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nu! Planen for disse ”bede” er at belægge
dem med kunstgræs og etablere høj-/arbejdsborde i dem, så der kan laves mere
udeundervisning.
Lokale sponsorer har hjulpet os gavmildt på vej, ved bla. at købe reklameplads på banderne på multibanen, vi har
fået præmier, tilskud fra fonde, og sidst
med absolut ikke mindst, så har skolen
også selv fundet midler til at løfte projektet. Vi glæder os helt vildt over, at det
nu er lykkes at komme et skridt nærmere
planen om at få gjort gården tidssvarende
og indbydende for alle byens børn og unge – både i skoletiden og udenfor.
Junglestien ved Naturcenteret
Ved en arbejdsdag i marts gjorde en masse frivillige en stor indsats for at få ryddet og tyndet ud i buskadset omkring den
trampesti, som går ved siden af Naturcenteret. Der blev gået til den, og vi ﬁk lavet
nogle ﬁne passager ind til Naturcenteret,
så man kan komme til Junglestien fra ﬂere sider. Claus Topkapper lagde også lige
vejen forbi og kunne med maskine fjerne
de sidste stolper fra gamle klatrevæg og

tbv
andre legeredskaber, så vi kan placere de
nye stativer og forhindringer, som vi gerne vil i sandområdet ved gyngestativet.
Det betyder, at vi nu er klar til at sætte
redskaberne til Junglestien op, så snart
byggetilladelsen går igennem, og vi ved
bare, at det bliver så godt.
Generalforsamling
Vi forsøger at afholde vores kombinerede
generalforsamling for 2019/2020 den 19.
maj 2021 kl. 20.00 enten udendørs eller
i det nye medborgerhus på Kirketorvet
10, alt efter hvad forsamlingsforbuddet
tillader. (Find den endelige lokation på
Facebook-begivenheden).
Vi føler selv, at der allerede er sket meget, siden vi startede i oktober 2019, og

vil meget gerne fortælle alt om det, så
kom endelig og vær med. Vi modtager
også meget gerne nye medlemmer i forretningsudvalg/bestyrelse, så skulle man
have mod på det, så hører vi meget gerne
fra dig/jer.

Kør ind og få skiftet
til SOMMERHJUL
Bestil tid til hjulskift på tlf. 86 92 78 13 eller
grethe@solbjerg-biler.dk

AutoPartner.dk

Solbjerg Hovedgade 19 • 8355 Solbjerg • solbjerg-biler.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

88
8

Tranbjerg Bodega

88
8

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

Dahlgaard Haandvaerk ApS
.VSFSBSCFKEFt'BDBEFSFOPWFSJOHt5PUBMFOUFSQSJTF

.JDIBFM%BIMHBBSE

5MG

md@dahlgaardhaandvaerk.dk
)PSTFWOHFUt5SBOCKFSH+tXXXEBIMHBBSEIBBOEWBFSLEL

Din lokale VVS-installatør i Tranbjerg
29
s.dk – eller ring 86
vv
ke
un
.m
w
w
w
Bestil tid online på

05 58

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

40 95 54 42

aps
Kåre Henneberg Laursen
Skovgårdsvænget 530 · 8310 Tranbjerg

www.tranbjerg-murerservice.dk
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Mødet mellem natur og kultur på
Tranbjerg bibliotek
Af Sidsel Witt Friborg – Biblioteksformidler

I

Tranbjerg er vi i gang med at undersøge, hvordan vi laver det bedste
bibliotek og medborgercenter sammen
med byens borgere. I foråret og sommeren har vi fokus på, hvad natur og bæredygtighed betyder for biblioteket og byen
i fremtiden. Derfor inviterer vi ind – og
ud – til en række reﬂektarier om Natur og
Bibliotek.
Tranbjerg-Reﬂektarium
Hvordan skal fremtidens bibliotek være
platform for forbindelsen mellem natur,
kultur og os? Og hvordan skal Tranbjerg
Bibliotek være rum for lokal forvildning
og bæredygtige initiativer?
Du kan i løbet af foråret og sommeren
opleve:
• Rune Engelbreth Larsen som er Tranbjerg-lokal, medlem af Danmarks Naturfredningsforening, idéhistoriker, forfatter
og naturfotograf. Rune gør os klogere på
biodiversitet, og sammen med byens borgere ser vi nærmere på forholdet mellem
natur og kultur i Tranbjerg. Vi skal både
på eftermiddagsvandring d. 6. maj og lære
om Tranbjergs natur, og vi skal til aftenoplæg og -dialog om biodiversitet og koblingen mellem natur og kultur d. 9. juni.
• Gro Selv inspirerer os til at gøre bæredygtighed mere virkelighedsnært og
praktisk gennem workshops og grønne
fællesskaber. Aktiviteterne med GRO
SELV henvender sig særligt til dig på 1525 år, som er nysgerrig på bæredygtighed.
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Du kan fx få ﬁngrene i mulden og eksperimentere med at lave din egen kokedama, og du kan slænge dig på et tæppe
til bæredygtig udendørsbiograf. /Det hele
ﬁnder sted i uge 20-22.
• Natursamarbejdet Aarhus og Sammen om Tranbjerg giver børnefamilier
mere viden om affald, energi og sjove
naturoplevelser.
Kom til en hyggelig formiddag med familien, hvor vi bliver klogere på, hvad der
skal bo i Tranbjergs natur. Hvordan skal
affaldet egentlig sorteres, hvordan nedbrydes det, og hvordan kan det genanvendes?
Og hvordan kan vi gøre Tranbjerg endnu
vildere?
Aktiviteten ﬁnder sted lørdag den 8.
maj kl. 10-12.
Reﬂektariet er både tænkende, sjovt og
praktisk. Find mere information om tid og
sted på bibliotekets hjemmeside, så du kan
ﬁnde den samtale, tur eller workshop, der
passer til dig, din familie eller din nabo.
Vi glæder os til at se jer - Tranbjerg bli’r
vild!

Bibliotekets nye levende,
pulserende hjerte
Når du nu kommer ind på Tranbjerg bibliotek vil
du blive mødt af en stor, ﬂot trækonstruktion
midt i biblioteksrummet, som indrammer bibliotekets nye X-rum!
Hvad er et X-rum og hvorfor skal biblioteket have
det? X-rummet bliver en fri plads i hjertet af rummet givet til jer borgere, hvor biblioteket gerne
vil invitere ind og lave fælles aktiviteter og ekspe-

o r ibeinbtl ieor ti ne kg

rimenter sammen med jer eller bare byde på en
kop kaffe og hyggelig snak.
Vi skal møde hinanden og skabe aktiviteter sammen. Vi glæder os til at byde jer på kaffe, leg,
fælleslæsning, workshops, vandringer og bløde
møbler i hjertet af biblioteket.
Stort tak skal lyde til Institut for X fra Godsbanen
i Aarhus, som har bygget bibliotekets X-rum! Og
tak for jer Tranbjerg borgers gode idéer og vores
løbende snakke om, hvad det er vigtigt at gøre
plads til i Fremtidens bibliotek i Tranbjerg.
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Beboere på Kirkevænget lever i
støjhelvede
Hvorfor have en have, når man alligevel ikke kan holde ud at være i den,
spørger en gruppe af beboere på
Kirkevænget
Af Stina Christiansen
oplever mere og mere støj fra lanV idevejen.
Vi har boet her på Kirkevænget i mange år. De sidste par år har
været rent støjhelvede. Vi er helst ikke i
vores haver. Så hvorfor have et hus med
have, siger ﬂere beboere på Kirkevænget.
En stor gruppe af beboerne er derfor
gået i gang med en underskriftindsamling. Underskrifterne skal sendes videre til
kommunen i håb om, at de vil gøre noget
– og allerhelst sætte et støjværn op.
På den anden side af Landevejen, hvor
Jegstrupvænget ligger er Grundejerforeningen på samme måde i gang med at
foranstalte en indsamling. Jo ﬂere der
bakker op, jo bedre.

26 |

Til gavn for hele Tranbjerg
Et støjværn vil jo komme hele Tranbjerg
til gode, ved at Gammel Horsens Landevej bliver afskærmet – håbet er, at støjværnet bliver så langt, at de huse, der ligger ud til vejen i Gammel Tranbjerg også
bliver skærmet.
- Vi er en del naboer, der i højere og
større grad er voldsomt generet af traﬁkstøj fra Gammel Horsens landevej. Kirkevænget ligger jo lige ved siden af Landevejen. Vi har observeret mere støj og ﬂere
biler i de år, vi har boet her. Nu kommer
Beder Bering-vejen også, og vi tror, at
det får endnu ﬂere til at dreje fra og køre
igennem Tranbjerg, da vi kan se, at der
er planlagt to drejebaner mod Tranbjerg,
som leder traﬁkken videre ind mod Slet
og Aarhus, siger beboerne.
De oplever også, at traﬁkken på landevejen er øget, efter bumpene er kommet
til. Det leder traﬁkken væk fra de små
veje og ud på Landevejen. Det var nok

trafikstøj

også planen, men beboerne føler, at kommunen har glemt, at beboerne på Kirkevænget og Jegstrupvænget får øget støj fra
landevejen.
Derfor føler beboerne, at der nu er
brug for, at kommunen tager affære og
bevilliger penge til etablering af støjværn.
Gammel støjmåling
Allerede for ﬂere år siden blev der fra ﬂere beboere på Kirkevænget taget fat i Aarhus Kommune for at høre, om der ikke
kunne gøres noget ved traﬁkstøjen. Her
var meldingen, at man ville notere klager
over støjen, så det er ikke nyt for Aarhus
kommune, at støjen er generende.

Cafe

AIA

TRANBJERG
60 462 462
cafe-aia@outlook.dk

Kommunen henviser til den sidste støjmåling, som er fra 2017. Men beboerne
ønsker sig en ny støjmåling, da de bestemt mener, at der med den øgede bebyggelse i Tranbjerg, Mårslet og Solbjerg
må være kommet ﬂere biler og dermed
mere støj.
- Vi håber, at en ny støjmåling kan
sætte gang i tingene og forhåbentlig give
os et støjværn, så vi igen kan være i vores haver uden at skulle råbe til hinanden
og igen kan sove om natten uden at blive
vækket af traﬁkstøj.

MENU FORSLAG
FORRETTER
PIZZA & BØRNEPIZZA
SHAWARMA (RULLEKEBAB)
GRILLRETTER
BURGER

ÅBNINGSTIDER:
ALLE DAGE 16.30 - 21.00
TIRSDAG LUKKET

GRÆSKE RETTER
DRIKKEVARER

Café AIA • Grønløkke Alle 7, 8310 Tranbjerg • 60 462 462 • cafe-aia@outlook.dk
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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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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
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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

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

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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Tranbjerg blomstrer vildt
Fire projekter har fået frø fra Blomsterfrøpuljen, så du kan glæde dig til,
at Tranbjerg snart blomstrer helt vildt.
Af Regitse Rans, Tranbjerg Fællesråd
du prøvet at gå i en vild blomH arstereng
en sommerdag, hvor insekterne svirrer og sommerfuglene besøger
de farvestrålende blomster for at suge
nektar? Det bliver der heldigvis ﬂere muligheder for i Tranbjerg.
Mange borgere er optaget af at give
naturen bedre vilkår - og det er helt i tråd
med Aarhus Kommunes planer om mere
og bedre bynatur og bynær natur. Især
har der været stor lokal interesse for etablering af blomsterenge.
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Aarhus Kommune har de seneste 5-6
år været i gang med at omlægge rabatter og græsarealer netop til blomsterenge.
Sidste år blev der anlagt en foran Tranbjerg Vandværk.
Aarhus Kommunes Blomsterfrøpulje
For at hjælpe borgerne i gang med at omlægge græsarealer til blomsterenge har
kommunen lavet en blomsterfrøpulje,
som borgerne i marts måned kunne søge
med hjælp fra fællesrådet.
Det kan være en stor opgave at anlægge en blomstereng, men er også en
god opgave for fællesskabet, hvis man går
sammen med naboer, i foreningen eller
interessenetværket. Kommunen har lavet
en lille vejledning til, hvordan man an-

bli’r vild
lægger en blomstereng. Men når blomsterengen først er anlagt, er vedligeholdsopgaven ret lille.
Hvis du får lyst til at lave et lille vildt
blomsterbed i din have, kan du bruge
samme fremgangsmåde,
Vejledning
Først skal den eksisterende vækst/græstørven tages af. Måske skal jorden forberedes
ved at blande sand i, så jorden ikke er for
tung og næringsrig.
Når jorden er lun midt i april til midt
i maj, skal der sås. Det passer ca. med det
tidspunkt, hvor anemonerne i skovbunden blomstrer. Det er vigtigt, at der sås
blomsterfrø, som er tilpasset den jordbund og forholdene, der hvor blomsterengen skal anlægges.
Blomsterengen skal vedligeholdes og
slås i maj/juni og sidst i september. Det
afklippede skal fjernes, så der er plads til
nye vækster. Første år skal der kun klippes
i efteråret, for ikke at skade de et-årige
planters blomstring.
Fire projekter i Tranbjerg har fået frø
Tranbjerg Fællesråd ﬁk henvendelser fra
ﬂere borgere, som havde ønsker til en

Torben modtager blomsterfrø på vegne af Grundejerforeningen Vestergård.

blomstereng. Det endte med, at der blev
indsendt ﬁre projekter med ansøgning
om frø fra Blomsterfrøpuljen.
Frøblandingerne fra Blomsterpulje består udelukkende af danske arter, og er
sammensat, så de passer til forskellige
jordbundsforhold og miljøer. Derfor er
det ikke den samme frøblanding, som er
givet til alle ﬁre projekter.
Sammen om Tranbjerg/Naturcenteret,
Kirken og Bylivshuset har fået en engblanding til lerjord til to projekter, dels til
en blomstereng foran Tranbjerg kirke og
dels til en blomstereng ved Naturcenteret.
Grundejerforeningen Vestergård har
fået en engblanding til lerjord til at etablere en blomstereng i forbindelse med et
lokalt stiforløb.
Tranbjerg bli’r vild har fået en salttolerant blomsterblanding til at omlægge otte
parkeringspladsbede på Kirketorvet til
blomsterøer.
Vi glæder os meget til at se Tranbjerg
blomstre vildt!

TRANBJERG

BLI’R VILD

Annie tager imod frø og skilte til Tranbjerg bli’r vild

| 31

TRANBJERG
FYSIOTERAPI

CENTER SYD
Butikstelefon:

8171 1729
Shop online på byhein.dk

8 6 2 9 98 86

MAIL@TRANBJERGFYS.DK

Tanja Hansen • kontakt@hansenmalerﬁrma.dk • 23 31 32 37

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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Årets Tranbjergborger
Hvem har gjort en forskel for Tranbjerg? Brug fem minutter på at indstille din kandidat på
www.tranbjergtidende.dk

Vi vil gerne ﬁnde og hylde hverdagens
små helte, som gør Tranbjerg til en dejlig
by at være i. Vi omdøber derfor prisen til
Årets Tranbjergborger.

Af Stina Christiansen

Sådan gør du
Find linket til skemaet på forsiden af
tranbjergtidende.dk. Udfyld derefter skemaet og send det ind elektronisk.
Eller print det, udfyld og aﬂever det i
postkassen hos Henning Sørensen, Grønløkke Allé 92, 8310 Tranbjerg J.
Send din indstilling senest 5. juni.
Du skal bare indtaste dit navn, navnet på den, du synes fortjener prisen og
give en kort begrundelse. Det tager kun 5
minutter.
Nominér din kandidat - der er 5000
kroner på spil til Årets Tranbjergborger
og en præmie til den, der har indstillet
vinderen.
På den måde kan du give en anden den
anerkendelse, som både kan give lysten til
at fortsætte det gode arbejde og initiativerne eller give andre lyst til at melde sig
på banen.
Frivillighed, medmenneskelighed og
hjælpsomhed er egenskaber, som gør en
stor forskel – derfor er det vigtigt, at vi
holder fast i at gøre en forskel i den by, vi
bor i. Og med Årets Tranbjergborger-pris
tror vi på, at vi kan gøre en forskel for
den, der bruger sin fritid på at gøre noget
godt for andre.
ÅRETS
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der på særlig vis har ydet en indsats for
fællesskabet gennem frivilligt arbejde eller
på anden vis har gjort sig positivt bemærket i forhold til lokalområdet.
Tidligere har prisen heddet Årets Frivilligpris. Men desværre har vi oplevet, at
der er blevet indstillet et færre antal kandidater år for år. Vi har derfor vendt den i
redaktionen og har besluttet at give den et
sidste forsøg. Hvis der ikke kommer ﬂere
kandidater i 2021, må vi erkende, at idéen
bag denne pris ikke holder, og behovet for
den ikke er der.
Men vi tror stadig på, at den holder.
Vi tror stadig på, at der ﬁndes en masse i
Tranbjerg, som har lyst til at give et skulderklap til dem, der tager initiativer til
gavn for os alle. Dem der gør en forskel
for andre. Om det er at bruge to timer
om ugen på at være hjælpetræner på et
gymnastikhold, om man har handlet for
og lavet mad til naboen i corona-isolation, at være den, der kommer med sand
til sandkassen i børnehaven, stiller op til
skolens arbejdsdag og kører haveaffaldet
væk for naboen år efter år eller være den,
der har ydet en indsats for at skaffe byen
en kunstgræsbane.

•

vil så gerne hylde dem, der gør en
V iforskel
for Tranbjerg. De personer,

ERGBO
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Blomstereng på Grønløkke Allé
Undrer du dig over, hvad gravemaskinerne lavede på Grønløkke Allé?
De har anlagt et stort blomsterbed.

Udover at de er smukke at se på, så er
sommerfugle, insekter og andre små dyr
også glade for blomsterengen, der giver
dem føde.

Af Poul Cowan Koefoed
Aarhus Kommune, Teknik og Miljø
er i første uge i april begyndt arbejdet med at etablere et stort bed med vilde
danske blomster på Grønløkke Allé. Anlægget strækker sig fra Netto til området
ud for Tranbjerg Skole.
På Aarhus Kommunes hjemmeside kan
man blandt andet læse følgende:
På ﬂere af Aarhus Kommunes grønne
arealer har vi plantet vilde blomsterenge.

A
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Tre forskellige blomsterbede
På Grønløkke Allé bliver der faktisk tale
om hele tre forskellige slags bede med
forskellig jordbund, idet man vil se, hvordan planterne vil trives på henholdsvis
blandet sandjord, muldjord og jord blandet med græstørv.
Det er ﬁrmaet Tolstrup Anlæg, som
har udført projektet, og driftsleder Jørgen Lang fortæller, at det også bliver dem,
som fremover vil tage sig af vedligehol-

orientering

Fotos: Poul Cowan Koefoed

delsen. Tolstrup passer i forvejen området
med klipning af græsset.
På Facebook ﬁndes en gruppe med
borgere fra Tranbjerg, som hedder ”Tranbjerg blir vild”.
Gruppen tæller i øjeblikket cirka 200
medlemmer, som indbyrdes drøfter, hvordan man kan gøre et stykke af sin have
”vild” ved at så vilde blomster. Gruppen
er åben, og alle kan gå ind og følge med i
debatterne og se de mange billeder.
Det skal blive spændende, at se, hvordan det kommer til at se ud, når de
mange forskellige blomster springer ud.
Tranbjerg Tidende vil selvfølgelig følge
udviklingen på nærmeste hold, og vi kan
forhåbentlig bringe billeder af blomsterne
i vores kommende udgivelser.
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Gå tur på nye og hemmelige stier
En ny løbe/gårute viser dig rundt i
Tranbjergs smukke natur og måske
steder, du aldrig har været før.
Af Stina Christiansen
Foto: Tranbjerg Droneservice
samarbejde med Aarhus Kommunes Teknik og Miljø-afdeling er der
blevet markeret en rute på omkring 10
kilometer rundt i Tranbjerg. Ønsket fra
Aarhus Kommune var, at der var så meget
skov på turen som muligt, så den går gennem næsten alle skovområder i Tranbjerg.

I

Følg de røde pile på de røde pæle
Du har måske allerede lagt mærke til de
røde pæle, der er blevet sat op rundt omkring i byen? Dem er der kommet piktogrammer på, som viser hvilken vej, du
skal løbe eller gå. Piktogrammerne er
røde pile. Ruten har ikke et startsted som
sådan, så du kan hoppe på den, hvor det
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lige passer dig. På pælene vil der være
ﬂere pile, så du kan løbe den både forfra
og bagfra, og nogle af dem bruges også
til Tranbjerg Løbets fem kilometer-rute
og har grønne pile. I skovområderne er
der ikke sat pæle med piktogrammer op,
men i stedet malet direkte på træerne
med maling, som er godkendt af Aarhus
Kommune.
Beskrivelse af ruten
Selvom ruten ikke begynder et bestemt
sted, tager vi lige udgangspunkt i pælen
ved Naturcenteret, hvor Tranbjerg Løbets
5 kilometer også går.
Herfra går du mod skolen på Grønløkke Allé via den allerede markerede rute.
Drej over mod Netto, drej til venstre og gå
over i Børupskoven. Når du har krydset
vejen med elmasterne, skal du holde øje til
højre – her skal du nemlig ind på en lille
sti, der fører dig ned gennem grantræernes bløde skovbund og ned bag Birke-

nye stier

gårdsvej og over i skoven ved Sletvej med
æbleplantagen. I skoven er ruten markeret
med røde prikker på træerne.
Når du kommer ud af skoven, går turen tilbage til Birkegårdsvej og ind på en
lillebitte skovsti, som fører ned til vikingebordene i nærheden af transformatorstationen ved Børupvej. Her går du videre
over til Grønløkke Allé, som krydses over
til Krageskoven, hvor du går ad de nye
stier, forbi shelterne og over til skoven ved
Jegstrupvej.
Du skal over engen og ud ovre ved
Frisenholt for at komme videre over til
Ingerslevvej og ud til vejen ned til Fakta
gennem det lille skovstykke.
Inden du når til Fakta, skal du ind ad
Ingerslevvænget og ud via støjvolden mod
Landevejen, krydse Landevejen og omkring 200 meter ad Tingskov Allé for hurtigt at dreje ned ved Trankær Mosevej og
gå gennem den ﬁne park her, dreje til venstre inden forsorgshjemmet og dreje ind

til søen, når forsorgshjemmet er passeret.
Tag søen rundt og gå tilbage til Naturcenteret ad stien langs Kirkevænget.
Så har du cirka bevæget dig 10 kilometer. Men du kan naturligvis dreje fra og til
mange steder undervejs.
Næste fase
Ruten er en del af et af projekterne i forbindelse med Borgerbudgettet, hvor Tranbjerg ﬁk penge til forskellige projekter,
som borgerne kunne stemme om. Projektet hedder ’Kort over ruter og spændende
steder i Tranbjerg’.
Den nye rute skal markeres på et kort
sammen med legepladser, sportsaktiviteter og alt muligt andet spændende i Tranbjerg. Kortet er under udarbejdelse. Når
det er færdigt, bliver det sat op i standere
fem forskellige, centrale steder i Tranbjerg. Men mere om det i et senere nummer af Tranbjerg Tidende.
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Tømrermester
Hans Jensen
Tisetvej 36
8355 Solbjerg
Tlf.: 86293166
Bil.: 40158166

•
•
•
•
•
•

til- og ombygning
totalentreprise
tagrenovering
døre og vinduer
tegning og ansøgning
alt i tømrer og snedker

KLIPPERIET
Tlf: 8629 4949
Tranbjerg Hovedgade 3, 8310 Tranbjerg

mail@toemrermester-hj.dk - www.toemrermester-hj.dk

K Wagtmann
Malermester
Kristian Wagtmann

Tranbjerg
g
Køreskole
e

Tlf: 23 485 438
E-mail: kristian@wagtmann.dk
www.wagtmann.dk
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Afslibning
& behandling
af trægulve

Skal gulvet holde, så ring til Polle.

60800807
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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 DTÆ T FOR B I N D 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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Over 400 kilo affald
Omkring 150 fantastiske Tranbjergborgere ﬁk fjernet over 400 kilo affald
fra Tranbjergs natur til den årlige affaldsindsamling.
Af Stina Christiansen
ved dette års affaldsindD eltagelsen
samling var helt overvældende. Omkring 150 Tranbjerg-borgere, store som
små, mødte op i Center Syd for at få affaldssække og en rute. I løbet af bare to
timer var det tydeligt at se, hvilken kæmpeindsats der var blevet ydet alle steder.
Poserne hobede sig nemlig op udenfor
SuperBrugsen, og selvom der var mange ting i den lette afdeling som skodder,
mundbind, dåser og ﬂasker, var der også
affald i den helt tunge afdeling som cykler, dele af knallerter og metalstænger.
Aarhus Kommunes Teknik- og Miljøaf-
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Affalds
indsamlingen
2021

deling kom for at hente affaldet i to biler, hvor jern og tungere ting røg på den
ene og småt brændbart i den anden. Bilen med småt brændbart havde en vægt
og kunne altså konstatere, at der var røget 400 kilo i bagsmækken på den – og så
kom diverse jernting oveni.
Tranbjerg ta’r skraldet
Det havde selvfølgelig ikke været muligt
uden alle de fantastiske frivillige, som
brugte to timer af deres søndag i det
skønne vejr på at gøre en forskel for byen.
Derudover skal lyde en kæmpetak til
SuperBrugsen, som igen havde sørget for
kage og juice til alle affaldssamlerne.
En ﬂok Tranbjergborgere har taget initiativ til en ny Facebookgruppe, der hedder Tranbjerg ta’r skraldet. Vær med her,
hvis du løbende vil være med til at holde
vores by ren.

64495

”
Jeg hjælper
dig godt på plads
i boliglivet
SørenSindal Jensen
Butikschef, home Tranbjerg

Ring:
TRANBJERG - SOLBJERG

8629

0711

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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Farvel til Mejeriet
Af Lars Kjærsgaard Johansen – Tranbjerg
Lokalhistoriske Samling
n af Tranbjergs ældste og mest markante bygninger er blevet revet ned.
Det drejer sig om Mejeriet, den tidligere
mejeribygning på Tranbjerg Hovedgade
31-33, som forsvandt fra gadebilledet i
marts. Både Tranbjerg Mejeri, Tranbjerg
Station og Tranbjerg Kro blev bygget i
1880´erne som nogle af de første bygninger i Tranbjerg, og de skabte tilsammen et
dynamisk centrum i den nye stationsby.
Herfra udviklede Tranbjerg sig, og i ca.
hundrede år var området ved Stationen
det travle centrum i sognet, også selv om
Tranbjerg Mejeri lukkede allerede i 1941.

E

Mejeriets første år
I april 1887 blev der nedsat et udvalg, der
skulle arbejde for oprettelsen af et an-
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delsmejeri i Tranbjerg. Forarbejdet var
vanskeligt, men det lykkedes at tegne
kontrakt med ca. tyve leverandører, og i
august 1888 blev Tranbjerg Andelsmejeri
indviet. Det skete kun seks år efter Hjedding Andelsmejeri ved Varde var etableret som det første i Danmark. Der blev
i løbet af kort tid anlagt et sidespor fra
Odderbanen ind på mejeriets grund, så
transporten af varer ud (smør) og ind
(kul) blev gjort lettere.
De første år var driften i Tranbjerg noget ustabil, og den første bestyrer havde
kun pladsen i kort tid. I 1890´erne kom
produktionen i faste rammer, da Thomas Jensen Thomsen blev ny mejeribestyrer i 1890, og fem år senere overtog
Jakob Hjortshøj jobbet. Begge mejeristers hustruer var ifølge folketællingerne
mejersker, dvs. de havde en landbrugsfaglig uddannelse, og derfor deltog de i

historie

produktionen. Jakob Hjortshøj ansatte
også sin storesøster, Erika, men hun skiftede hurtigt spor, idet hun i 1896 overtog byens bagerforretning, og dermed
blev hun Tranbjergs første kvindelige
forretningsindehaver.
P. Wethemann Graversen
Peder Wethemann Graversen blev udnævnt til ny mejeribestyrer i 1901, da Jakob Hjortshøj ﬂyttede til Gjesing. Han
blev således den fjerde mejeribestyrer på
kun 13 år, men til gengæld havde han
jobbet i 40 år, indtil mejeriet lukkede i
1941. P. Wethemann Graversen blev en
markant og vellidt person i Tranbjerg, og
han påtog sig ﬂere væsentlige tillidsposter
gennem årene. Han blev født i Mejrup
ved Holstebro i 1876 og ﬁk sin uddannelse som mejerist på hjemegnen på andelsmejeriet i Hvam. I 1897-98 var han elev
på Testrup Højskole.
I 1901 blev han gift med Ane Jensine
Rasmussen, der som uddannet mejerske
også deltog i det daglige arbejde. Det var
sikkert grunden til, at Anes storesøster
Mette ﬂyttede med til Tranbjerg og blev
tjenestepige i huset, og ifølge folketællingerne var hun det i mindst ti år. Dermed
ﬁk hun en vigtig rolle i pasningen af familiens ﬁre børn, ligesom hun også deltog
i husholdningen, der omfattede tre ansatte i mejeriet.
Wethemann Graversen var en dygtig og respekteret mejerist, der modtog mange præmier og udmærkelser for
smørproduktionen, og han blev ofte udpeget som dommer i faglige konkurrencer. Derudover blev han også valgt til forskellige tillidsposter, fx som medlem af
Holme-Tranbjerg sogneråd 1925-29, og i

Holme-Tranbjergs sogneråd 1925-1929 fotograferet i Tranbjerg Kros have. P.W. Graversen står i bageste som nr. 3
fra venstre.

en periode var han revisor i Sygekassen.
I 1920´erne var han formand for Foredragsforeningen og arrangerede årlige
udﬂugter for medlemmerne. Wethemann
Graversen havde været med til at oprette
Tranbjerg Brugsforening i 1917, og han
var formand for bestyrelsen fra 1936 til
1952.
Mejeriet 1901-1941
I de 40 år Wethemann Graversen var bestyrer, skete der en væsentlig produktionsforøgelse, og mejeriet blev derfor
moderniseret og udvidet et par gange.
Desværre er der ikke bevaret ret meget
skriftligt materiale om mejeriets historie,
fx eksisterer der ikke beretninger fra de
årlige generalforsamlinger, og Wethemann
Graversen har ikke efterladt personlige
papirer eller oplysninger om mejeriet. De
to kilder, der giver de ﬂeste oplysninger
om mejeriet, er begge fra 1930´erne, dels
to sider fra bind 3 af Dansk Mejeristat fra
1931 (s. 392-393) og dels en artikel fra
Aarhus Amtstidende i 1938 i anledning af
mejeriets 50 års jubilæum.
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Maleri af Tranbjerg Mejeri, som det så ud før om- og tilbygningen i 1910. Det er malet af F.A.
Graversen. Th. ses jernbanesporene til mejerigrunden.

Ud fra disse oplysninger ved vi, at der
i 1910 blev der foretaget en større om- og
tilbygning, og samtidig blev der også installeret et køleanlæg. Den karakteristiske
trækonstruktion på mejeriets tag, som
forblev der gennem alle årene, blev sikkert tilføjet i forbindelse med køleanlægget, for den ses første gang på et fotograﬁ
fra 1912.
I 1920 blev Tranbjerg Mejeri bortforpagtet til Mejeriet Vesterbro i Aarhus,
men et par år senere begyndte mejeriet at
sælge til detailforretninger, og da omsætningen steg, blev forpagtningen ophævet.
I mejeriets første år var der et mælkeudsalg i selve mejeriet, men senere blev der
indrettet et særligt lokale til udsalget. På
grund af den øgede produktion blev der
foretaget endnu en udvidelse i 1928, og
endnu en gang blev der anskaffet en ny
kølemaskine.
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I Dansk Mejeristat oplyses det, at Tranbjerg Mejeri i 1930 indvejede 2½ mio. kg
sødmælk, og der blev produceret 91.000
kg smør, hvoraf ca. 90 % blev solgt til en
eksportforening. Der blev ikke produceret ost på mejeriet. Personalet bestod ud
over bestyrerparret af en mejerist, en elev
og en kontrollør. Der var 3 kuske ansat
til detailsalget, og 8 kuske var beskæftiget
med at køre de 98 leverandørers mælk til
mejeriet. Disse oplysninger viser, at der
må have været meget stor aktivitet i og
omkring mejeriet, og mange mennesker
var involveret i mejeriets produktion.
I 1930´erne gik det altså godt for Tranbjerg Mejeri, men det lukkede alligevel
noget overraskende i 1941. Der er ingen
beretninger om, hvorfor mejeriet lukkede,
men Jens Mikkelsen, der var medforfatter
til bogen ”Tranbjerg – før og nu” mente,
at det drejede sig om ønsket om centra-

historie

lisering og lavere mælkepriser. Ifølge en
artikel i AarhusWiki om mejerier er det
korrekt, for ifølge en lov fra august 1940
blev det pålagt kommunalbestyrelserne at
nedsætte prisen på mælk, bl.a. ved at rationalisere mælkeforsyningen, idet distributionsomkostningerne var blevet for store.
Det betød, at over halvdelen af mælkeudsalg i Aarhus forsvandt, og ﬂere mejerier
lukkede. Det gik bl.a. ud over Tranbjerg
Andelsmejeri, som lukkede den 1. februar
1941, og ægteparret Wethemann Graversen blev pensionister. Ane Graversen døde
i 1944. To år senere opførte P. Wethemann
et hus på Stationsvej, hvor han boede til
sin død i 1963.
Mejeribygningen efter 1941
Selv om mejeriet lukkede, var der fortsat
daglig aktivitet i bygningen. Beboelsesafdelingen blev stadigvæk brugt til beboelse,
og i 1941 ﬂyttede Tranbjerg Foderstofforretning og Gødningsforening ind i bygningen. Det havde tidligere haft til huse i
pakhuset bag Brugsen. Medlemmerne var
forpligtet til at købe deres foderstoffer og
gødning hos foreningen, og Herman Mikkelsen var uddeler fra 1946 til foreningen
blev opløst i 1972.
I slutningen af 1947 etablerede Tranbjerg og Omegns Frysehus lokaler i den
nordlige ende af bygningen, altså mod
Mejerivænget. Frysehusene var i løbet af
få år blevet en landsdækkende succes, og
langt de ﬂeste af dem var ligesom i Tranbjerg oprettet på andelsbasis. Installatør
Gerhard Jensen havde taget initiativet til
frysehuset, og han blev den første formand for bestyrelsen, der optog et lån på
40.000 kr. til maskiner og ombygning af
lokalerne. Der var stor tilslutning til pro-

jektet, og alle 180 bokse var udlejet de
første mange år. Efter de såkaldte hjemmefrysere blev mere og mere almindelige
i 1960´erne, faldt tilslutningen til Frysehuset, og i 1967 blev det besluttet at afvikle det.
Efter Frysehuset og Foderstofforretningen lukkede, har der været mange forskellige butikker og forretninger i mejeribygningen, så der var fortsat en del aktivitet
i den. Der ﬁndes ikke en fortegnelse over
alle forretningerne, men ud fra fotograﬁer og avisomtale kan man følge nogle
af dem. Tranbjerg Nærbutik var den butik, der eksisterede i længst tid, nemlig fra
1984 til ca. 2008. Også Tranbjerg Antik
havde lokaler i bygningen i en længere årrække fra ca. 1980 til op i 1990´erne. Senere ﬂyttede en bedemandsforretning ind
i bygningen, og der har også været et par
frisørforretninger, Frisør Vest og OP med
håret. Trane Pizza havde forretning op
gennem 2010´erne, og deres lokale blev
i 2017 overtaget af Beef´n Buns, der lukkede i slutningen af 2018. Dermed var det
slut, og for første gang i 130 år var der
hverken mejerimæssig eller forretningsmæssig travlhed i bygningen.
I februar begyndte forberedelserne til
nedrivningen af mejeribygningen, som
blev gennemført i midten af marts. Dermed forsvandt en historisk bygning, og
man skal vænne sig til, at bybilledet i
Tranbjerg Hovedgade bliver forandret.
Senere på året begynder byggeriet af syv
rækkevillaer på grunden, og de forventes
at være klar til indﬂytning i begyndelsen
af 2022.
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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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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 9. maj
10.00 Gudstjeneste v. Anja Stokholm

Følg kirkens

Torsdag 13. maj
10.00 Gudstjeneste v. Mia Knudsen

aktiviteter på

Søndag 16. maj
10.00 Gudstjeneste v. David Kessel
Søndag 23. maj
10.00 Gudstjeneste v. Anja Stokholm
Mandag 24. maj
10.00 Gudstjeneste v. Anders Eskedal
Søndag 30. maj
10.00 Gudstjeneste v. David Kessel

tranbjergkirke.dk
og på
Facebook

Søndag 6. juni
10.00 Gudstjeneste v. Mia Knudsen

Nicolai

SCT

Søndag 13. juni
10.00 Gudstjeneste v. David Kessel
Søndag 20. juni
10.00 Gudstjeneste v. David Kessel

Tjenesten

Søndag 27. juni
10.00 Gudstjeneste v. Anja Stokholm

En at tale med …

Søndag 4. juli
10.00 Gudstjeneste v. Anja Stokholm
Søndag 11. juli
10.00 Gudstjeneste v. Mia Knudsen

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 •

3

X
P R ÆS T E N S R UB R IK

Hvad har du så lært i dag?
Mia Knudsen

L

æring er in – og har været det længe.
Det er ikke gået min næse forbi, at
selv vuggestuebørn nu har læreplaner.
Det er ikke længere nok uplanlagt at
spise jord, stjæle legoklodser fra hinanden, putte øllebrød i øret og sove
til middag – nej – det hele skal ind i en
plan.
Det er med andre ord aldrig for tidligt eller for sent at lære, så meget har
jeg da lært. Der kan også drages læring
af ALT. Noget, der måske i gamle dage
ville være oplevet som et nederlag, et
tab eller en sorg – er nu blevet omdøbt
til en livserfaring – noget der fremmer
den proces – den bevægelse fremad,
som vi helst skal være i i dag.
Hvad har du så lært i år?
Ud fra den devise, ja så må vi se på det
seneste år, der mest gik med at spritte
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af og holde afstand. For det år, der på
så mange andre planer blev forandret
af en genstridig og meget smitsom virus, ændrede også kirkens liv. Vi måtte
forsøge os frem og lære hen ad vejen –
nøjagtigt som resten af verden.
En af landets biskopper beskrev den
nuværende gudstjeneste – der i Tranbjerg består af en menighed på max. 17
kirkegængere, en løbetid på 30 min. og
uden sang – på følgende måde: ”At gå
i kirke under Corona har været som at
gå i Netto, når man plejer at gå i Irma.
Man koncentrerer sig om det væsentlige: Rugbrød, havregryn og mælk, og
det er godt at blive klar over, hvad det
helt elementære er. Omvendt er det
også dejligt at kunne længes efter ﬂødeskummet, drysset på kagen og måske nyde det mere bagefter.”
Netto eller Irma?
For os jyder og fynboer, så er metaforen hypotetisk, men vi forstår den
godt, selv om vi ikke lokalt har et eksemplar af denne fornemme fødevarebutik. Der er tale om en oplevelse, som
er markant anderledes. Godt nok har
begge butikker gær og toiletpapir, de
har varer, så man kan overleve, men så
ophører lighederne også.
Men er det nu så skidt? Kan vi ikke,
helt i tidens ånd, lære noget af denne

anderledes oplevelse? Jeg tror det. Jeg
har for min del opdaget, at jeg lytter
endnu mere til evangelieteksten, fordi
det er den eneste tekst, der nu læses i
gudstjenesten. Jeg opdager nye betydninger, billeder og indsigter i salmerne,
fordi jeg nu læser og lytter, men ikke
synger med.
Jeg glæder mig bestemt til vi igen kan
synge i kirken, jeg glæder mig til at fejre
nadver, men jeg håber også, at når alt
er normaliseret igen – at jeg så husker
på glæden og essensen af det, jeg lærte
under Corona: At uanset om gudstjenesten er lang og pompøs eller kort og
ydmyg, så er det et sted, hvor man kan
sænke skuldrene, ånde lettet op og føle
sig velkommen. 

Fint genbrugstøj til børn
i Shop-Amok.
Se åbningstider i annoncen
side 7.

Kirke og Sogn •
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Kviktest
i Sognegården
Onsdag den 3. marts om formiddagen
fandt jeg i min indbakke en E-mail fra
vores provst, der videresendte en appel fra Aarhus Kommune og Region
Midt. Appellen handlede om, hvorvidt
Menighedsrådet ville stille Sognegården til rådighed en dag om ugen i fem
timer for COVID-19-kviktest, foretaget
af Falck.
I løbet af ganske få timer havde jeg
været i kontakt med Menighedsrådets
forretningsudvalg, der sagde et stort ja
til at bistå med denne for samfundet så
vigtige opgave og kort efter bakkede
hele Menighedsrådet op.
Senere på dagen blev jeg kontaktet
af Aarhus Kommune med ﬂere detaljer, og dagen efter, dvs. torsdag den 4.
marts, ringede Falck med endnu ﬂere
detaljer om, hvordan teststedet (vores
sal) skulle indrettes, og hvad der skulle
indkøbes af f.eks. spritdispensere.
Og så gik det ellers stærkt med at få
indkøbt det fornødne og indrettet sa-

len som ønsket af Falck. Kirketjenerne
smøgede ærmerne op, og vores kirkeog kulturmedarbejder printede opslag
om ”indgang”, ”udgang”, ”husk afstand” osv. osv.
Tirsdag den 9. marts var Sognegården klar. Mange var mødt op ca. en halv
time før åbningstid, og køen voksede
og voksede og voksede – hele vejen
ned ad indkørslen. Det ﬁk en af Falcktesterne til efter et par timer at ringe til
sin chef, der ﬂuks sendte ekstra testere.
Og så kom det til at gå stærkt. Det var
tydeligt for de ventende, men også for
os frivillige, der iført gule veste servicerer og guider alle de borgere, der var
kommet til at blive testet. Denne dag
nåede Falck at teste 194.
Fire frivillige
hjælpere fra
Tranbjerg Kirke.
Fra venstre:
sognepræst Mia
Knudsen og
menighedsrådsmedlemmerne
Ulla Astrup, Sonja
Due og Birgitte
Pedersen.

Tirsdag den 16. april mødte Falck op
fra starten med fordoblet mandskab,
og dermed var ventetiden ikke så lang,
– heldigvis, for hele 278 ønskede denne
dag at blive testet.
En uge efter, altså tirsdag den 23.
marts, blev 215 testet og tirsdag den 30.
marts hele 272. Denne dag var det især
tydeligt, at testerne havde fundet rutinen, og borgerne havde fundet ud af,
hvornår det var bedst at møde op uden
at skulle stå for længe i kø.
Den 23. marts blev jeg så ringet op
af Aarhus Kommune, der spurgte, om
Menighedsrådet var villigt til at stille
både Sognegården og frivillige til rådighed endnu en ugedag, nemlig fredage,
startende med Langfredag.
Også denne gang svarede vi hurtigt
tilbage, at naturligvis var vi villige til
fortsat at hjælpe. Efter statsministerens
pressemøde et par dage forinden var
vi jo orienteret om, at testkapaciteten
skulle sættes temmelig meget op.
Hvor længe endnu, der er behov for
Sognegården og ﬁre frivillige pr. gang,
er et åbent spørgsmål. Men vi holder
ud og holder ved, så længe behovet
er der. Alle tirsdage og fredage er åbningstiden fra kl. 14.00 til 19.00.
Kommunen og Regionen har sendt
os en stor tak for vores hjælp og villighed. Denne tak sender jeg videre til
alle de frivillige, menighedsrådsmedlemmer såvel som andre frivillige, der
gerne stiller op iført gule veste for at
hjælpe vore medborgere. Jeg glæder
mig over, at vi med denne indsats viser,
at kirken er en aktiv medspiller i det
danske samfund, og at vi altid er der,
når der er behov for os.
Birgitte Pedersen, formand
Tranbjerg Sogns Menighedsråd

Shop -Amok
Genbrugs børnetøj

,6KRS$PRN¿QGHUGXGHW¿QHW¡M
WLODOOHIRUPnOWLOHQSULVGHU
J¡UGHWEnGHELOOLJWRJVMRYWDWEOLYH
NO GWSn
+XVNDW6KRS$PRNLNNHWDJHULPRG
NUHGLWNRUW
%XWLNNHQKDUnEHQWKYHU
PDQGDJIUDNO±
VDPWO¡UGDJLPnQHGHQNO±
L6RJQHJnUGHQVN OGHU
,QGJDQJYLDVWLHQEDJ6XSHU%UXJVHQ
$OOHLQGNRPQHEHO¡EJnUXEHVNnUHWWLO
HWUHQWYDQGSURMHNWL0DODZL

0HGYHQOLJKLOVHQRJSnJHQV\Q

Seniorpigerne
5¡GHNRUV¶ besøgstjeneste
Vil du gerne have besøg, eller har du
overskud til at blive besøgsven, så ring
til Røde Kors’ kontaktperson her
i området
/LV6PHGWOI
Du kan også kontakte en af
præsterne

Kirke og Sogn •
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Påske to go
Som noget nyt har vi i år lavet et påske
to go koncept, hvor minikonﬁrmander,
konﬁrmander og 50 børnefamilier i
Tranbjerg ﬁk mulighed for at få påskefejringen med hjem fra kirken.
Påskeposen indeholdt en god blanding
påskeaktiviteter og opgaver til påskedagene.
Fx skulle man så karse palmesøndag,
fodbade og bage brød skærtorsdag,
IKKE have det sjovt Langfredag og
endelig spise chokoladeæg Påskedag.
Der var stor efterspørgsel og mange
delte herlige påskebilleder fra påskefejringen derhjemme.
Tak for dem!

Videoovervågning af
Sognegården
Der har gennem længere tid været en
del hærværk og kriminalitet med ødelagte tagrender og andre bygningsdele på Sognegården.
Dette har bevirket, at Menighedsrådet har været nødsaget til at etablere
videoovervågning af parkeringsområdet samt den overdækkede søjlegang
ved kapellet og kirkegårdsgartnerens
kontor.
Formålet med videoovervågningen er
naturligvis at forebygge og give politiet bedre muligheder for at opklare
kriminalitet. Derudover skal overvågningen også være med til at skabe
tryghed for personalet og brugerne af
Sognegården.
Ansvar og sikker opbevaring
Overvågningskameraerne er registreret hos politiet efter gældende regler.
Det overordnede ansvar for opsætning samt brugen af videoovervågningsudstyr ligger hos Menighedsrådet.
Alle optagelser fra videoovervågningen opbevares på en sikker og forsvarlig måde, således at uvedkommende
ikke har adgang til optagelserne. Disse lagres via Tranbjerg kirkes IT-net,
hvortil der kræves adgangskode/password. Optagelserne gemmes i max. 30
dage, hvorefter de slettes.

I det daglige er det kirkeværgen, der
varetager placering af kameraer, sikring af kameravinkler, vedligeholdelse
af de tekniske installationer, gennemsyn af videooptagelser samt eventuelle ændringer af placering og antallet
af kameraer.
Retningslinjer for brug
af optagelserne
Man må kun kigge på optagelserne fra
videoovervågningen, hvis det er nødvendigt, f.eks. på grund af hærværk eller mistanke om kriminalitet. Kun udvalgte medlemmer af Menighedsrådet
må se optagelserne, der selvfølgelig
kan udleveres til politiet og anden offentlig myndighed.
Optagelserne må ikke offentliggøres,
videregives eller forevises til andre
end politi, beredskab eller anden offentlig myndighed.
Der er opsat skilte med oplysning om
videoovervågningen ved alle kirkens
og Sognegårdens adgangsveje og på
bygninger.
Nærmere oplysninger om overvågningen fås ved henvendelse til undertegnede.
Flemming Mikkelsen,
kirkeværge
Tranbjerg Sogns Menighedsråd
Kirke og Sogn •
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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

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

