TIDENDE

En helt fantastisk dag hvor sommeren endelig holdte sit indtog
Mange glade børn, forældre og bedsteforældre var mødt op for at fejre »Børnenes dag«.
Der var kage skænket af SuperBrugsen, skønne boller fra en lokal borger, ﬁskemanden havde 300
ﬁskefrikadeller med og alle børn ﬁk en bamse med hjem fra »Bamsehjulet«.

KRÆMMER

MARKED
Kom med på rød
rute
Søndag den 20. juni kan du
få luftet spadsere- eller løbeskoene på Tranbjergs nye
rute. Gå eller løb 5-10 kilometer. Læs mere side 23.

Kræmmermarked
Sæt kryds i kalenderen den
28. august, hvor vi omdanner
skolegården på Kirketorvet
til et mekka for alle legetøjselskere i alle aldre. Læs mere
side 23.

Tranbjerg Kirke bliver vild
De velplejede græsplæner
ved kirken bliver mere vilde
fremover med forhåbentlig
masser af vilde blomster.
Læs mere på side 39.
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redaktørens røst …

Skulderklap i læssevis
Det er lige før, at jeg har haft en tåre i øjenkrogen, når jeg har
åbnet vores mailboks de seneste uger. Den er næsten svømmet
over med positive, anerkendende og i særdeleshed skulderklappende mails.
Og ja – jeg taler om indstillingerne til Årets Tranbjergborger.
Redaktionen her på bladet havde overvejet at droppe prisen,
for det virkede ikke som om, at der var interesse for den – men
nu tror vi på det igen. Og indstillingerne er lige, som vi håbede.
For indstillingerne går nemlig til en masse af dem, der trækker
et læs for at vi, vores børn eller de ældre i byen kan dyrke sport,
have et fedt frikvarter, at vi kan mødes over forskellige begivenheder og meget andet.
Men det kommer I selvfølgelig til at høre meget mere om, når
vi har indsnævret feltet. Tusind tak for alle jeres indstillinger
indtil videre. Læs mere om prisen på side 17.
Og når jeg nu er ved vores indbakke, så var der også en mail fra
en borger, der syntes, at navnet på vores blad var helt uopdateret – det lød som noget fra 1800-tallet, at vores blad hedder
Tranbjerg Tidende. Jeg har egentlig aldrig tænkt over det – det
har bladet jo altid heddet. Men jeg vælger på min egen meget
positive facon at tage det som noget godt. For hvis navnet lyder
forældet – så må det jo betyde, at indholdet i bladet ikke passer til navnet, og at vi faktisk laver et godt, spændende og upto-date blad. Og vi får nok næppe ﬂere læsere eller annoncører
ved at ændre det.
Men den slags mails giver stof til eftertanke – og vi har jo brug
for jeres input til både at lave et godt blad og forny os. Så send
os endelig idéer, artikler, debatindlæg, ris og ros.
Journalist • Stina Christiansen

næste nummer

tranbjerg
TIDENDE
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I bladet optages gratis læserbreve og redaktionelt stof, som ikke
har karakter af at være annonce. Redaktionen forbeholder sig ret
til at afgøre, hvad der betragtes som annoncelignende indlæg.
Er der tvivlsspørgsmål, kontakt da venligst redaktionen.
Indlæg, artikler, billeder, annoncer mm. til næste nummer skal
aﬂeveres til: stof@tranbjergtidende.dk senest den 8 juli,
udgivelsesdatoen er den 5. august.
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Jeg hjælper
dig godt på plads
i boliglivet
SørenSindal Jensen
Butikschef, home Tranbjerg

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

Gamle bøger – nye historier
Torsdag d. 8. juli kl. 10.00-14.00
Kom og fortæl din historie gennem en kreativ
workshop, hvor du kan lave din egen bog ud
af genbrugsmaterialer. Du kan klippe og klistre ord og billeder fra kasserede bøger og gå
amok med at dekorere og skrive din historie.
Aktiviteten er for børn i alderen 6-12 år.
Tilmelding er nødvendig og kan ske fra d. 11.
juni kl. 8.00 på https://www.aakb.dk/bibliotek/
tranbjerg.
Vær opmærksom på gældende corona-retningslinjer og restriktioner.

bibliotek

tager du i vores helt egen lokale Aarhus Bibliotekerne-konkurrence, hvor du kan vinde en
iPad. Kom ind på biblioteket og hent et udfordringsark for at deltage eller bare for at høre
mere.

Sommerbogen – startskud
Fredag d. 11. juni kl. 11-17
I anledning af at Sommerbogen bliver skudt
i gang, inviterer vi alle børn i alderen 6-15 år
til at komme på biblioteket og hente et udfordringsark samt en æske Smarties, som kan nydes sammen med læsningen af den første bog.

Sommerbogen

Strikkecafé

Fredag d. 11. juni til lørdag d. 21. august
Er du mellem 6-15 år, eller kender du nogen,
der er? Så deltag i Sommerbogen i sommerferien, hvor du skal løse 10 sjove læseudfordringer, mens du læser og anmelder bøger.
Når du deltager, er du automatisk med i lodtrækningen om en af de 3 hovedpræmier, hvor
man får lov til at gå amok i en boghandel på
5 minutter! Når du har anmeldt 3 bøger, kan
du vælge mellem et blyantssæt eller en yoyo,
som du kan få på biblioteket. Derudover del-

Torsdag d. 2. august kl. 18-19
Er du vild med at stikke eller hækle, eller vil
du gerne lære det? Så kom og vær med til den
månedlige strikke- og hækleaften på Tranbjerg
Bibliotek, hvis biblioteket har åbent for selvbetjening igen. Hold øje med ændringer på vores
Facebookgruppe ”Tranbjerg Bibliotek” og vores hjemmeside www.aakb.dk/tranbjerg.

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

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

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
6|

seniorinfo

Meddelelse fra Brugerrådet
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Håb om snarlig gensyn.
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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Living Frisør
& Hudpleje

Dame & Herre
86 29 43 00

Tranbjerg Hovedgade 68 · 8310 Tranbjerg
mandag lukket

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

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

Tlf. 8629 3322
8|



 





 





Miljøet kender sine grænser
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Kirketorvet 10 tager form
En masse frivillige er stadig i fuld
sving med at skabe fantastiske rammer i Tranbjergs nye medborgerhus.
Af Charlotte Vind Pless
knokles stadig på livet løs med at
D eromdanne
den tidligere institution
til et medborgerhus. Imens jeg sidder her
ved computeren og skriver, er der fuld
gang i den omkring mig. Flemming er i
gang med at beklæde vægge med paller,
Poul er ved at gøre køkkenet i stand, og
Lars er ved at bygge skraldespande. Tidligere i dag var Signe forbi og omplante
planter og gøre rent, Kasper kiggede forbi
for at følge op på, om der snart er ﬂiser
nok til at udvide terrasseområdet, Pernille
var forbi for at hente garn til planteophæng og Helle var forbi og vande blomster inden pinsen. Det er helt fantastisk
med den opbakning, vi får, og hver dag
er der indtil ﬂere borgere, som kommer
forbi og hjælper med alt fra rengøring til
praktisk arbejde med værktøj.
Vi arbejder på højtryk for at kunne få
godkendt køkkenet, så vi kan servere lette
anretninger og lækker kaffe i den kommende cafe. Derudover har vi været forbi
Jegstrupvængets legepladser og hente bordebænkesæt, så vi kan sidde i gårdhaven
og nyde sommeren.
Kunne du også tænke dig at give en
hånd med, så kig endelig forbi. Vi er på
Kirketorvet 10 i hverdagene fra 9-15.30 og
man dukker bare op. Det er vigtigt at fortælle, at vi hygger os samtidig med, at vi
knokler og man hjælper det, man kan.
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Åbent hus
Den 19. maj holdt vi Åbent Hus og havde
en skøn dag. Vi vil gerne takke alle jer,
som kiggede forbi. Det var så rart endelig at kunne vise huset frem. Vi ﬁk både
blomster og gaver og ﬁk nogle gode snakke. Mange gode ideer til, hvad huset kan

bylivshus

bruges til, kom også på bordet. Mange er
friske på at give en hånd med, når cafeen
åbner op og vil gerne hjælpe med at holde huset åbent. Alle de gode tilkendegivelser fra jer, er vi virkelig taknemmelige
for, og det gør blot, at vi tror endnu mere
på, at vi på Kirketorvet 10 får et hus, som

byen virkelig vil få glæde af. Vi glæder os
i hvert fald helt vildt til, at vi kan åbne
rigtigt op og få ordentligt liv i de gamle
bygninger.
Fællessang, repair café og hvad mere?
Der er så småt ved at komme aktivitet på ``
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bylivshus
Kirketorvet 10. Tranbjerg Fællesråd har
holdt møde her og Tranbjerg Børnenes
Venner afholdt ligeledes deres generalforsamling her i huset den anden dag.
Har du en god ide til, hvad huset kan
bruges til og mangler blot nogle, som kan
hjælpe dig med at føre ideen ud i virkeligheden? Eller har du allerede et arrangement, du mangler en lokation til? Vi åbner så småt op for bookinger og kontakt
endelig Charlotte pchv@aarhus.dk, hvis vi
skal have sat et kryds i kalenderen!
Lige nu har vi en borger, som gerne vil
arrangere fællessang. Hun mangler blot
en, som kan spille til. Så kan du spille
klaver, guitar eller noget helt andet og
har lyst til at spille for? Så kom endelig
på banen, så vi kan komme til at synge
sammen.

Cafe

AIA

TRANBJERG
60 462 462
cafe-aia@outlook.dk

En anden borger vil gerne stille sig til
rådighed med sin symaskine i en repair
café. Så kan vi få hjælp til småreparationer af tøj osv. Vi vil rigtig gerne udvide
holdet af hjælpere, så vi borgere i Tranbjerg kan hjælpe hinanden endnu mere.
Så er du skrap til elektronik eller andet,
som andre borgere kan få glæde af, og har
du lyst til at stille dig til rådighed for dine
medborgere i ny og næ? Så kontakt Charlotte pchv@aarhus.dk.
Vi glæder os til at se dig på Kirketorvet 10!

MENUFORSLAG
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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UNDGÅ
FORLÆNGET
LIGGETID.
SPIL BOLDEN TIL AARHUS MÆGLERNE.
Du kan trygt spille dit boligsalg over til Aarhus Mæglerne. Vi er stolte sponsorer af
lokalsporten, så foreningslivet fortsat kan blomstre og samles om holdsport og idræt.
Det er vores måde at give tilbage til de lokalsamfund, vi arbejder og bor i.

Vi støtter lokalsporten i Tranbjerg
Læs mere på: aarhusmæglerne.dk/em-feber

| 13
aarhusmæglerne.dk

tlf: 70 70 79 61

Alt i vinduer,
døre, termoruder, glas, spejle
og indramning.

Din lokale glarmester

Hørning Glas
2ANDERSVEJ  *EKSEN s  (RNING

Tlf. 8692 3402 s HOERNINGGLAS

MAILDK

r

e
Vi komm
lt
overa

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

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

Tlf. 8629 1243

Helle Riising Bruhn

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

aps
Kåre Henneberg Laursen
Skovgårdsvænget 530 · 8310 Tranbjerg

www.tranbjerg-murerservice.dk

nye roller

Hvor er bibliotekaren?
Af Emilie Bohman Lange
– Biblioteksformidler
har været på Tranbjerg BibH visliotekdu efter
det igen er blevet muligt, har du måske lagt mærke til, at den
store skranke, hvor vi plejer at sidde, er
væk. ”Hvor ﬁnder vi bibliotekaren?”, har
vi efterhånden hørt ﬂere borgere spørge
forundret. Og det er faktisk et rigtig godt
spørgsmål. Vi er nemlig i gang med at
eksperimentere med, hvad bibliotekarens
rolle skal være i biblioteksrummet. Og
nogle af os hedder slet ikke bibliotekarer,
men biblioteksformidlere. Det er fordi, at
vi ikke er uddannede bibliotekarer, men
har nogle andre uddannelser i bagagen,
som gør, at vi kan bidrage med nogle andre ting til biblioteket. Men meget mere
om det en anden gang.
Vi har næsten altid siddet bag den
store skranke, som er det første, der har
mødt dig, når du kom ind på biblioteket.
Nogle af jer har været lidt tøvende med
at henvende jer, fordi I ikke har villet forstyrre os, mens vi har siddet der bag vores
skærme. Men vi vil rigtig gerne forstyrres,
når vi er ude i biblioteket. Det er en af
grundende til, at vi har fjernet skranken.
Og så vil vi gerne bevæge os mere frit
rundt i biblioteket.
Nu kan du ﬁnde os mellem bogreolerne, inde i X-rummet eller med en bogvogn ved hånden. Det kan også være, at vi
sidder ved et bord i biblioteket med vores
computer. Og vi vil rigtig gerne forstyrres.
Vi er her for at hjælpe dig.
Lige nu har vi et lille betjeningspunkt
på hjul, vi på nuværende tidspunkt kal-

der Snakken. I skrivende stund står den
ved indgangen til biblioteket, fordi vi bliver nødt til at tjekke coronapas, hvis du
ønsker at bevæge dig rundt i biblioteket
og kigge på bøger. På Snakken står der en
klokke, som du skal være velkommen til
at ringe på, hvis du ikke lige kan ﬁnde os.
Men Snakken har det også med at ﬂytte
sig rundt i biblioteket. Så næste gang du
kommer, kan det være, at den står et andet sted.
NemBS (udvalgte borgerserviceydelser)
er rykket ned i venstre hjørne, hvor Mette sidder klar til at hjælpe med bl.a. pas
og NemID lige så snart, NemBS åbner i
Tranbjerg igen. Mette er også en ørn til at
hjælpe jer med at ﬁnde bøger og besvare
spørgsmål, der handler om biblioteket.
Vi glæder os til at åbne mere op og
fortsætte alle vores eksperimenter sammen med jer.
Vi ses forhåbentlig snart.

| 15

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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orientering

Årets Tranbjergborgers tidsforløb
Afstemning

fter et par år med Frivilligpris, kunne vi se, at der skulle mere til, hvis
vi ville fastholde interessen for at indstille
en eller ﬂere af alle de gode borgere, der
gør en forskel for Tranbjerg.
Vi måtte se i øjnene, at det ikke kun er
de frivillige, der yder en indsats. Der er
en del erhvervsdrivende, der ved siden af
deres erhverv smøger ærmerne op, og tager en tørn med at få initiativer i byen op
at stå.
De skal selvfølgelig også have chancen
for en anerkendelse for deres arbejde.
Vi ser at især de sidste par år, er der
kommet mange initiativer i gang, og det
har vi længe trængt til.
Men hvem skal så hædres?
Først og fremmest skal de, der har lyst,
have fat i pennen og skrive en indstilling
på den eller de, der skal hædres. Den skal

•
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Der åbnes for indstilling
af kandidater på tranbjergtidende.dk. Orientering i Tranbjerg Tidende
og på Facebook

En komite bestående af
repræsentanter fra
forskellige foreninger i
Tranbjerg udvælger
mellem alle de indstillede årets tre finalekandidater

ÅRETS

N

Indstilling af
kandidater

Udvælgelse af
kandidater

Kandidaterne offentliggøres i Tranbjerg Tidende og på Facebook, og
du kan stemme på dem
frem til den 21. august

TRA

Den 5. juni er sidste frist
for indstilling af kandidater

JUNI - JULI

Deadline for
indstillinger

Vinderen
kåres
Stemmerne tælles op,
og vinderen overrækkes
præmien

være velbegrundet, da de personer, der
udvælger ﬁnalisterne, jo ikke nødvendigvis kender alle indstillede. Denne del er
slut for i år.
Hvem udvælger ﬁnalisterne?
Redaktionen har inviteret en repræsentant
fra 4 af byens foreninger/institutioner til
at deltage i en gruppe, som udvælger de
3 ﬁnalister. De 4 repræsentanter kommer
fra Fællesrådet, Menighedsrådet, Lokalcenteret og AIA-Tranbjerg.
Hvem vælger så vinderen?
De 3 ﬁnalister, der peges på i udvælgelsen,
går til afstemning blandt byens borgere.
Den ﬁnalist der opnår ﬂest stemmer, vinder. Du kan stemme fra den 4. august til
21. august. Mere herom i næste nummer
af Tranbjerg Tidende, hvor du også ﬁnder
stemmesedlen.
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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
I©bgZgbZhiZg
Ia[#/'-'&-'%&

Hasselager Auto ApS
Elmegårdsvej 11

Tlf. 86 28 83 08
Service · Autoglas service · Skader ·
5HSDUDWLRQRJ)HMOÀQGLQJă.ODUJ¡ULQJWLOV\Q
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A D VO K AT T O L S T RU P
8629 5400
www.advokatkirstentolstrup.dk

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

22480135 / 27382738
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REVISIONSFIRMAET

JOHN SCHANTZ
REGISTRERET REVISIONSAKTIESELSKAB
Vi skaber værdi
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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Nyt fra Tranbjerg Børnenes Venner
Tranbjergs nok travleste forening har
fået ﬂere projekter i luften – eller i
jorden – holdt generalforsamling og er
allerede klar med næste begivenhed.
Af Helle Søby Degn
ørdag den 24. april blev en superproduktiv dag, hvor frivillige mødte
op, og Aktiv Leg ﬁk monteret den Junglesti, vi havde ventet med længsel på så
længe. Der blev klippet, hakket, gravet,
stampet og kværnet ﬂis for alle pengene, og da vi gik derfra, stod alle redskaberne på Junglestien klar til brug til
stor tilfredshed for os alle efter den hårde
arbejdsindsats.
Heldigvis fornemmede vi, at det havde
været alle anstrengelserne værd, da banen
havde vakt stor interesse fra alle, som passerede forbi i løbet af dagen, og den havde også fået et par indledende test-runder,
inden vi forlod den. Tusind tak til alle de
frivillige og til Kåre og Claus, som igen,
igen var behjælpelige med trailer, ﬂis-maskine osv.

L

Multibane og hængekøjer
I den store Skolegård på Kirketorvet er
Multibanen og hængekøje-området ende-
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lig færdiggjort og er allerede ﬂittigt brugt
i både skole, SFO og fritid af lokale børn,
såvel som udenbys unge - det er fantastisk
glædeligt at se!
Projektet er blandt andet blevet til med
økonomisk hjælp fra Aura Energi, Djurslands Bank, Tranbjerg Murerservice, Topkapper og ikke mindst vores lokale Rema
1000 købmand, Claus. De får alle deres
logo på banderne rundt om Multibanen.
Vi takker rigtig mange gange for støtten.
Indtil videre er området dog fortsat
lidt klemt inde af materialer og containere, som tilhører de håndværkere, som
er i gang med den indvendige renovering
af skolen, men det får jo heldigvis også en
ende på et tidspunkt, så området bliver
lidt nemmere at komme til.
Vi kæmper fortsat med at få ryddet
områderne foran hovedbygningerne
for buskads/krat, da vi har bestilt noget
kunstgræs, som skal ligges ud i det område. Det ankommer omkring medio juni,
så Claus Topkapper fortsætter indsatsen,
og Per Andersen byder ind med container
til at fjerne jorden. Det er så fedt, at vi har
så mange lokale erhvervsdrivende, som
har lyst og mulighed for at hjælpe os med
opgaverne, som unægtelig er noget nemmere med deres maskiner end håndkraft.

travlhed

Den første generalforsamling
Onsdag d. 19/5 af holdt vi vores allerførste generalforsamling, som var en kombineret én af slagsen for både 2019 og 2020,
da vi over ﬂere omgange ikke havde kunnet afholde den på grund af corona sidste år.
Vi havde fået lov at låne lokaler i Tranbjergs nye Bylivshus på Kirketorvet 10, og
havde glædet os meget til at se stedet, som
Bylivskonsulent, Charlotte Pless, havde
brugt dagen på at vise frem til det første
åbent hus-arrangement.
En lille sluttet ﬂok var fremmødt, og vi
ﬁk gennemgået årsregnskaber, hørt formandens beretning om de mange aktiviteter, som vi allerede har haft i gang i vores korte levetid som forening, samt besat
de ledige pladser i vores forretningsudvalg

og sikret repræsentanter fra henholdsvis
skolebestyrelse, dagtilbudsbestyrelse og
SFO forældreråd, som også deltager på
vores bestyrelsesmøder. På næste møde
vil vi konstituere os, og så er vi klar til at
genoptage arbejdet med at få skabt spændende udemiljøer for byens børn og unge.
Børnenes Dag
Sidst men absolut ikke mindst, så vil vi
som forening gerne fejre åbningen af Bylivhuset på Kirketorvet 10, og derfor har
vi i skrivende stund inviteret alle byens
børn og unge til ”Børnenes Dag” arrangement fredag d. 28/5 fra kl. 15-17.30. Mere
om hvordan det gik i næste nummer!
Støtteforeningen

Tranbjerg
Børnenes
Venner
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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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Kræmmermarked holdes
B ørnenes
i år den 28. august, og selv om det
er lidt sent i august, håber vi, at vejret
er med os. Vi planlægger at være i skolegården på Tranbjergskolens afdeling
Kirketorvet.
Efter sidste års aﬂysning tror vi i år på,
at vi kan gennemføre kræmmermarkedet.
Efter coronaplanen skulle alle forsamlingsforbud være ophævet på det tidspunkt,
men selvfølgelig følger vi situationen, og
handler derefter.
Som sædvanligt kan alle børn deltage
med en bod, hvorfra de sælger deres legetøj,
og på den måde tjener lidt penge.

Vi giver også i år mulighed for at de
voksne fra Tranbjerg kan deltage med en
bod, hvor de kan sælge deres egne brugte
ting fra hjemmet. Der vil ikke være mulighed for at opstille kommercielle boder
og heller ikke at personer udenfor Tranbjerg opstiller boder. Voksenboder kræver
tilmelding
Du kan læse mere på vores hjemmeside www.tranbjergtidende.dk, hvornår tilmelding til voksenboder åbner, og
reglerne for opstilling er, og så kommer
der mere information om dagen i næste
nummer af Tranbjerg Tidende.

Kom med på en gå- eller løbetur i
Tranbjerg
Tranbjerg Løber indvier byens nye rute
– kom og gå eller løb en tur ad stier,
du måske aldrig har været på før.
Af Stina Christiansen
øndag den 20. juni klokken 10 mødes vi ved Kirketorvet 10 – Tranbjergs nye medborgerhus.
Her deler vi os op i mindre grupper
efter tempo og distance. Løbere og gående
fra Tranbjerg Løber guider rundt på den
nye rute i Tranbjerg, som vi kalder Rød
rute.
Så kom og vær med og oplev nogle
stier i Tranbjerg, som du måske aldrig har

S

været på før og få en portion frisk luft.
Efter turen byder lokale virksomheder forfriskninger ved eller i det nye
medborgerhus.
Vil du hjælpe os med planlægningen,
må du meget gerne melde dig til via begivenheden på Tranbjerg Løbers Facebookside eller i Borgere i Tranbjerg.
Kan du ikke den dag, er du velkommen
til at komme over i klubben og prøve at
løbe eller gå med os. Læs mere på
www.tranbjerg-lober.dk
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Nyt fra Tranbjerg Fællesråd
Læs mere om den nye bestyrelsen i
Tranbjerg Fællesråd og deres fremtidige arbejde.
Af Regitse Rans – Tranbjerg Fællesråd
Fællesråd afholdt udenT ranbjerg
dørs generalforsamling d. 4. maj hos
Tranerne. Der var deltagelse fra 13 medlemsgrupper ud af 48. Det kolde vejr var
nok skyld i det svage fremmøde. Vi havde
sørget for rigeligt med tæpper og kaffe, så
ingen led nød under vejs.
Jørgen Halle og Jørgen Dahlgaard
havde meddelt, at de ikke ville fortsætte i
Fællesrådets bestyrelse, så der skulle vælge
ny formand og mindst 1 nyt bestyrelsesmedlem. Vi kommer til at savne Jørgen
og Jørgen, deres arbejdsomhed, indsigt
og engagement. De skal have et STORT
tak for deres vedholdne indsats igennem
mange år.
Der var kampvalg om både formandspost, bestyrelsesposter og suppleantposter.
Det har vi ikke prøvet i ﬂere år. Vi tager
det som et tegn på, at der er interesse for
Fællesrådets arbejde og lyst til at engagere
sig. Du kan læse referatet fra generalforsamlingen på www.tranbjerg.dk.
Efter generalforsamlingen har bestyrelsen konstitueret sig med næstformand og
sekretær.
Den nye bestyrelse er
Formand Helle Søby Degn,
nyvalgt for 2 år
Kasserer Mogens Laursen
Næstformand Torben Munkholt
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Sekretær Regitse Rans, genvalgt for 2 år
Torben Dahl Tranberg, nyvalg for 2 år
Suppleanter
Heidi Andreasen, valgt for 2 år
Ken Hartvig, valgt for 1 år
Den nye bestyrelses arbejde og fokus
Det er Tranbjerg Fællesråds opgave at arbejde med de opgaver og udfordringer,
som medlemsgrupperne søger løst i fællesskabet. Bestyrelsen vil komme med løsningsforslag og løbende være i dialog med
lokale ildsjæle, kommune, politikere og
presse for at løse og sætte fokus på udfordringer. Der er stor forskel på, hvor svære
opgaverne er - nogle kan let løses og andre kan det tage år at få løst.
Fællesrådets nye bestyrelse er optaget
af, hvordan vi kan øge sammenhængskraften i Tranbjerg. Det vil vi gøre ved
at sikre en bedre dialog og kontakt med
medlemsgrupperne og borgerne i Tranbjerg og bidrage til at skabe overblik over
aktiviteter og tilbud i Tranbjergområdet.
Bestyrelsen vil fortsat være lydhør over
for ønsker om ny aktiviteter og støtte til
aktiviteter og arrangementer, som medlemsgrupperne tilbyder fællesskabet og
brede borgergrupper i Tranbjerg.
Har du og din gruppe en aktivitet eller en udfordring, som I vil søge støtte til
eller bede om hjælp til at løse, så kontakt
bestyrelsen.
Du kan skrive til os på tr@tranbjerg.dk.
Vi behandler løbende alle henvendelserne,
og glæder os til samarbejde med jer.

fællesrådet

g
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VELKOMMEN TI
L
TRANBJERG
K Æ R E T I L F LY
TTER
Tranbjerg er en
skøn oplandsby
med
masser af mulig
heder for både for
børn og
voksne.
I denne folder ﬁnde
r du lidt om det mest
e,
og ellers er det bare
at gå på opdagelse
i
resten.
Der ﬁndes også
diverse Facebook
-grupper, hvor folk i byen
plejer at være søde
til
at besvare evt. spørg
smål!

Igangværende opgaver
Tranbjergfolderen er i trykken.
Tranbjergfolderen er tiltænkt
tilﬂyttere og fortæller om foreninger og institutioner i Tranbjerg.
Vi har længe ønsket bedre informations- og kommunikationsredskaber til
kontakten med borgere og medlemsgrupper. Det er vi fortsat i gang med at ﬁnde
praktiske digitale løsninger på.
Støjgenerne fra Landevejen er en vigtig opgave, som vi arbejder videre med.
Støjen generer især beboerne på Kirkevænget, Jegstrupvænget, Mejerivænget og
Hovedgaden.
Vi håber du/I vil

Der er sat gang i udskiftning
af pukkelbump og vejdirektoratet vil i maj lave en måling af
hældningerne på trapezﬂaderne. Vi afventer at evaluere 40 km zonerne
med kommunen.
I juni har vi møde med lokale politikere, og vi tager på vores årlige cykeltur
rundt i Tranbjerg for at se på de opgaver,
som vi har på opgavelisten.
Fællesrådets opgave skal genprioriteres,
så har I nye opgaver, som vi kan hjælpe
med, hører vi gerne om dem.

nyde at bo her
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Tranbjerg Hovedgade 5 · 8310 Tranbjerg · Tlf: 42 15 32 11
e-mail: info@tranbjerghc.dk · www.tranbjerghc.dk




Hjemmebesøg

Høreapparater fra
førende leverandører

Høreværn

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

KLIPPERIET
Tlf: 8629 4949
Tranbjerg Hovedgade 3, 8310 Tranbjerg

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

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

4018 7713
Kasper Holm Madsen • Mobil: 40 18 77 13 • E-mail: kasper@baytag.dk
Brian Bjerre Christiansen • Mobil: 40 28 97 13 • E-mail: brian@baytag.dk
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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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Uvis genåbning for Tranbjerg
Lokalhistoriske Samling
Medarbejderne må heldigvis godt
komme på arkivet i bibliotekets åbningstid, men så sent som den 17. maj
ﬁk vi at vide, at der ikke må komme
besøgende på arkiverne.
Af Arkivleder Niels Brammer
begyndelsen af december holdt
Tranbjerg Lokalhistoriske Samling
sit sidste møde i 2020, og siden har arkivet været lukket på grund af coronasituationen. Det har betydet, at arkivets
medarbejdere ikke har kunnet arbejde på
arkivet, og der har selvfølgelig også været
lukket for besøgende.

I

Mulighed for genåbning
Den 3. maj var det for første gang i fem
måneder muligt for medarbejderne at
mødes på arkivet, så arbejdet kunne genoptages, men hvordan mulighederne bliver i de næste par måneder er for øjeblikket (6. maj) noget usikkert. Den 4. maj
blev den seneste fase af regeringens genåbningsplan meldt ud igennem Justitsministeriet, og det så umiddelbart ud til, at
arkiverne kunne genåbnes.
Det har imidlertid vist sig, at det ikke
er sikkert, om arkiverne kan genåbne. De
relevante ministerier og departementer er
i skrivende stund i gang med forhandlinger om, hvilke enkelte dele af samfundet,
som med sikkerhed må genåbne og hvornår. Der er umiddelbare forlydender om,
at arkiverne IKKE må genåbne, men det
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har ikke været muligt at få oplysningerne
bekræftet gennem Kulturministeriet, trods
gentagne henvendelser fra bl.a. Sammenslutningen af Lokalarkiver.
Vi ved derfor ikke speciﬁkt, hvornår
arkiverne må genåbne, så vi kan komme
rigtig i gang, og interesserede kan komme
og få en snak med os.
Hjælp til hjemmesiden
Det beklager vi, og vi kan desværre heller
ikke opfordre til, at man holder øje med
vores hjemmeside, hvor vi ellers løbende
har opdateret om arkivernes arbejde og
muligheder for genåbning. Dette skyldes
desværre, at vores tidligere arkivleder og

orientering

webmaster, Erik Moldt, i januar pludseligt
afgik ved døden. Her i Tranbjerg Tidende
annoncerede vi efter noget frivillighjælp
til vores hjemmeside, men i skrivende
stund har endnu ingen meldt sig.
Helt stille ligger vi dog ikke. I samarbejde med biblioteket gennemførte vi i
april en byvandring, hvor Lars Kjærsgaard
Johansen fortalte om historien bag mange af husene og virksomhederne omkring Tranbjerg Hovedgade. Og der er
allerede nu mange skrevet op til næste
byvandring.
I april har vi også gennemført fotograferingen af alle nye gravsten på Tranbjerg
Kirkegård og billederne vil i lighed med

tidligere blive lagt ind, så de kan ses på
arkiv.dk.
Vi arbejder også på at få adgang til en
eller ﬂere af de 4 dækningsgrave/beskyttelsesrum, der er i Tranbjerg, så både historien bag samt billeder af det indvendige kan blive foreviget.
Under alle omstændigheder glæder
vi os til at komme i gang igen, og vi vil
da under alle omstændigheder på vores
åbningsdage sætte den sædvanlige gule
reklamebuk frem foran biblioteket. Vi
vil også meddele vores åbningstider på
opslagstavlen til højre for indgangen til
biblioteket.

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
kontor, som vi deler med biblioteket.
Hvis du er interesseret i at arbejde på arkivet
som webmaster på frivillig basis, kan du
kontakte arkivleder Niels Brammer på
mail niels_brammer@hotmail.com
eller på telefon 2629 7269.
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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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TRANBJERG

Kirke og Sogn

Så' det
sommer
– nyd den!



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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• Kirke og Sogn

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
86 28 11 88

Kordegn Berit Bæk
86 28 11 88 / bebh@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 20. juni
10.00 Gudstjeneste v. David Kessel
Søndag 27. juni
10.00 Gudstjeneste v. Anja Stokholm
Søndag 4. juli
10.00 Gudstjeneste v. Anja Stokholm
Søndag 11. juli
10.00 Gudstjeneste v. Mia Knudsen
Søndag 18. juli
10.00 Gudstjeneste v. Mia Knudsen

Musikandagt
Denne sæsons sidste musikandagt ﬁnder sted den 17. juni kl. 10.00. Som altid,
vil musikandagten også kunne ses på
Facebook og på hjemmesiden.
Vi håber at se jer igen efter sommerpausen!
Branko, Søren og David

Ny kordegn

Søndag 25. juli
10.00 Gudstjeneste v. David Kessel
Søndag 1. august
10.00 Gudstjeneste v. David Kessel
Søndag 8. august
10.00 Gudstjeneste v. Anja Stokholm

Berit Bæk er pr. 1. maj ansat som ny kordegn for Tranbjerg Sogn. Se kontorets
adresse og træffetider på info-siden på
modstående side.

Røde kors’ besøgstjeneste
Vil du gerne have besøg, eller har du
overskud til at blive besøgsven, så ring
til Røde Kors’ kontaktperson her
i området
Lis Smed, tlf. 22 40 92 94
Du kan også kontakte en af
præsterne

Kirke og Sogn •
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Kirken midt i byen
David Kessel

E

fterhånden er der nok ikke mange
mennesker i sognet, der ikke ved,
hvor Sognegården ligger. Uger med
mulighed for kviktest har gjort, at op til
1000 mennesker om ugen går igennem
kirkens lokaler. Mennesker, der før måske ikke har spekuleret over, hvor Sognegården ligger, ved det nu. Og det er
selvfølgelig godt.
Da kommunen spurgte, om der ikke
var mulighed for at åbne vores lokaler,
så man kunne testes i lokalområdet,
var menighedsrådet ikke i tvivl om, at
det var noget, vi gerne vil sige ja til. Det
kunne være den lokale kirkes mulighed for at vise samfundssind. Og efter
en jul med lukkede kirker, begrænset
adgang ved bisættelser og mange diskussioner i medierne om, hvorvidt kirker skal have en særstatus i forhold til
forsamlingsforbud, ville det være godt
at gøre sig positivt bemærket.
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Siden er der tre gange om ugen kø
oppe ved Sognegården – noget, vi på
trods af god tilslutning til kirkens aktiviteter ikke er så vant til.
Selvfølgelig har der også været udfordringer. Det kan ikke undgås, at der
indimellem opstår konﬂikt mellem kirkens og kommunens behov; som f.eks.
når der er mennesker, der gerne vil besøge et gravsted og parkeringspladsen
er optaget, fordi folk skal testes. Eller
når der er bisættelse og mennesker går
og kører forbi rustvognen og de pårørende, der står ved kisten for at tage
afsked. Nogle udfordringer bliver løst
hen ad vejen, andre forbliver en konﬂikt, vi må leve med.
Og måske viser det sig lige præcis
der, hvor vi oplever denne form for konﬂikter, at det hele giver god mening. For
kirken har altid stået midt i byen, som
bindeled mellem det verdslige og det
guddommelige, himmel og jord, den
verden, Gud har skabt, og den verden
Gud har lovet os, det profane og det
hellige. Troen kommer til udtryk i næstekærlighed, og det er konkret det, at
være der for mennesker, der har brug
for os, med praktisk hjælp – f.eks. ved at
der er frivillige, der uge efter uge bruger noget af deres fritid på at hjælpe, så
Sognegården fungerer ordentligt som
kviktest-center. Og troen kommer til

udtryk ved, at vi er der med budskabet
om, at Guds kærlighed ikke ender der,
hvor den verden, vi oplever i hverdagen, ender; f.eks. ved en bisættelse, en
sjælesorgs-samtale, eller en gudstjeneste. Alt, hvad vi som kirke gør, skal formidle, at Gud i troen er en del af livet
her og nu – og i al evighed.
Eller som det hedder i en af de gammeltestamentlige salmer:
”Herre, du ransager mig og kender
mig.
Du ved, om jeg sidder eller står,
på lang afstand er du klar over min
tanke;
du har rede på, om jeg går eller
ligger,
alle mine veje er du fortrolig med.
Stiger jeg op til himlen, er du dér,
lægger jeg mig i dødsriget, er du
dér.
Låner jeg morgenrødens vinger
og slår mig ned, hvor havet ender,
så leder din hånd mig også dér,
din højre hånd holder mig fast.”
Gud er der for os i livet og i døden, her
og nu og i al evighed.
Derfor står kirken midt i byen. Og
derfor står Sognegården selvfølgelig
åben for dem, der har brug for os –
også, når vi er tilbage til det ”normale
liv”, vi alle er vaccinerede, og der ikke
er behov for Sognegården som testcenter længere. 

Konﬁrmationer
Da det i begyndelsen af året ikke var
klart, hvorvidt konﬁrmationerne i foråret ville kunne gennemføres, blev
konﬁrmationerne ﬂyttet til weekenden
den 21./22. august. C- og D-klassen bliver konﬁrmeret den 21. august, A- og
B-klassen den 22. august. Da vi på nuværende tidspunkt ikke ved, hvordan
begrænsningerne mht. antal i kirken er,
bliver vi nødt til at afvente med udmelding af tidspunkt.
Mvh. Menighedsråd og præsterne.

Tilmelding
til konﬁrmandforberedelsen
Efter sommerferien begynder et nyt
forløb med konﬁrmationsforberedelse
for 7. klasser.
Da skolerne er gået over til AULA, er
det ikke længere muligt for os at kommunikere med jer igennem skolens
system. Derfor har Kirkeministeriet oprettet sit eget system, som I skal bruge
til tilmelding, og som gør det nemt for
os at kommunikere med jer og samtidig
beskytter jer ift. datasikkerheden.
Tilmeldingen sker igennem et link,
der ligger på vores hjemmeside under
fanen ”Livets begivenheder” ”Konﬁrmation”
Når I er tilmeldt, kan vi kommunikere med jer og I med os. Det er derfor vigtigt, at alle, der skal konﬁrmeres,
tilmelder sig senest den 16. august, da
man ellers kan gå glip af vigtige informationer!
Vi glæder os til at møde de nye konﬁrmandhold!
Anja, Mia og David.
Kirke og Sogn •
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Dåb i rustikke omgivelser
Tranbjerg kirke har i samarbejde
med de andre kirker i Søndre Provsti
kastet sig ud i et unikt projekt.
Sommeren over kan du således få dit
barn døbt i
stavkirken ved Moesgaard museum.
Til kirken har keramiker Ginette Wien
skabt et enestående dåbsfad, som
passer ind i stavkirkens historie og
udsmykning.
Synes du, det kunne være noget
for dig eller dit barn, kan du se de
praktiske oplysninger på billedet. 

Følg kirkens
aktiviteter på
tranbjergkirke.dk
og på
Facebook

Fra 13. maj til 16. sept.

Der er dåb i Stavkirken
hver torsdag eftermiddag
sommeren over.

Nu er der mulighed for dåb i
helt særlige og stemningsfulde
omgivelser i Stavkirken på
Moesgaard Museum. Naturligvis
under sikre og trygge forhold.

HAR
DU MÅTTET
UDSKYDE DÅBEN
AF DIT BARN
I 2020/21?

FÅ DIT BARN DØBT
I STAVKIRKEN PÅ MOESGAARD
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Kontakt Personregistrering Syd
for at booke tid eller høre nærmere:
tlf. 86 28 11 88 / e-mail:
ravnsbjerg.sogn@km.dk

Tilbuddet
gælder for alle børn
og voksne, der ønsker dåb,
i Aarhus Kommune.

Kviktest
i Sognegården
I sidste udgave af Kirkebladet fortalte
jeg om, hvordan vi i Sognegården var
kommet i gang med at være det lokale
kviktestcenter. Som det fremgik her,
begyndte vi med at have åbent tirsdage
fra kl. 14.00 til 19.00. Første åbningsdag
var 9. marts.
Men kort efter stod det klart, at der
blev brug for endnu mere testkapacitet,
og Menighedsrådet blev derfor spurgt,
om vi var villige til at stille Sognegården
til rådighed også om fredagen. Igen sagde vi ja og åbnede Langfredag 2. april.
Et par uger senere ﬁk vi endnu en
forespørgsel fra Aarhus Kommune, om
vi kunne udvide åbningstiden både tirsdage og fredage samt også holde åbent
om søndagen. Igen responderede et
beredvillig menighedsråd med et ja.
Det betød, at vi udvidede testtiden
tirsdage og fredage til kl. 11.30 til 19.00
og søndage kl. 11.00 til 16.00. Disse tider
har været gældende fra 27. april og er
det fortsat frem til udgangen af juli måned. Oprindeligt havde Menighedsrådet kun sagt ja til at stille Sognegården
til rådighed til og med 31. maj, men efter kraftig anmodning fra Aarhus Kommune har Menighedsrådet besluttet at
udvide perioden med juni og juli.
Vi har valgt at dele åbningstiden op i
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et antal vagter à 2½ time. Dvs. tre hold
vagter à to personer tirsdage og fredage
– to hold vagter à to personer om søndagen. I alt bruger vi altså 16 frivillige pr.
uge! Alle er vi iført gule veste, så vi er let
genkendelige.
Det er et stort træk på den lange
række af frivillige, der så venligt stiller
sig til rådighed for lokalområdet. Der er
tale om både nye og ”gamle” frivillige,
herunder naturligvis også medlemmer
af Menighedsrådet. Jeg er klar på, at
den kommende ferieperiode kan gøre
det sværere at skaffe frivillige nok, men
vi håber det bedste. Testpersonerne er
jo efterhånden også så rutinerede i at
besøge Sognegården, at vi måske kan
nøjes med at være én vagt ad gangen
i juni og juli.
For at give vore læsere en idé om omfanget af personer, der går gennem Sognegården for at blive testet, kan jeg her
nævne nogle af de seneste tal. Tirsdag
4. maj blev 431 testet, fredag 7. maj var
tallet 475, mens det søndag den 9. maj
var 400. De første to af de nævnte dage
foregik testningen over 7½ time, mens
det om søndagen var over fem timer.
Men den foreløbige rekord blev slået
fredag 14. maj, hvor hele 729 personer
blev testet over 7½ time. Tirsdag 11. maj
blev således slået med et mulehår, idet
der den dag var 721 igennem.
Jeg er sikker på, jeg taler på vegne af
hele Menighedsrådet, når jeg siger, at vi
er glade for og stolte over at stille Sognegården til rådighed for denne vigtige
samfundsopgave. Et af Menighedsrådets vigtigste formål er netop at medvirke til at skabe gode vilkår for hele
sognet, og det gør vi her.
Birgitte Pedersen, formand
Tranbjerg Sogns Menighedsråd

Vild med vilje
De ﬂeste er nok efterhånden blevet
klar over, at Aarhus kommune prøver at
gøre de grønne områder i Tranbjerg lidt
vildere.
For eksempel er der langs Grønløkke
Allé gravet en stor mængde græstørv
af, og området bliver i stedet tilsået
med blomster. Dette er både for at gøre
området mere farverigt og for at give
forskellige insekter bedre livsvilkår.
Dette projekt vil vi fra Tranbjerg kirke
meget gerne understøtte ved at gøre
udvalgte områder af vores jord lidt vildere. Det er ikke noget, der bare er klaret fra den ene dag til den anden – tvært
imod vil det komme til at tage ﬂere år,
så vi kan høste erfaringer om, hvad der
kan lade sig gøre, og hvad der giver det
kønneste vilde udtryk.
I menighedsrådet har vi besluttet at
starte med at undlade den regelmæssige græsslåning på de stejle græsområder, der ligger mellem Sognegården
og Center Syd. Fremover vil græsset på
dette område kun blive slået to gange
årligt, og høet vil efterfølgende blive
revet af. På denne måde forventer vi,
at området i løbet af et par år naturligt
vil springe i blomst, så vi opnår et ægte
vildt område. Indtil de vilde blomster
tager over, vil området selvfølgelig
komme til at se mere ”sjusket” ud, end
vi er vant til med de normale velplejede
græsplæner. Vi håber, at I alle vil bære

over med dette, da det er en naturlig og
nødvendig del af processen hen mod
det ønskede resultat.
På den gamle del af kirkegården er
en del gravsteder af forskellige årsager
ikke i brug. En del af disse har tidligere været kistegravsteder, hvad de ikke
længere kan anvendes som, da vore
dages gravemaskiner ikke kan komme
hen til gravstederne. Disse gravsteder
vil med tiden blive omlagt til urnegravsteder, men i år har vi valgt at tilså en
del af disse med sommerblomster, så
der kommer lidt mere farve på kirkegården.
Et stort samlet område vest for kirketårnet er ligeledes blevet tilsået, så
forhåbentlig kan vi, allerede når dette
nummer af kirkebladet udkommer,
glæde os over en smuk blomstereng.
Vi har mange planer om, hvordan vi
yderlige kan forskønne kirkens jordområde, så i de kommende år vil man
kunne se ﬂere nye tiltag blomstre op.
Det ville jo være skønt, hvis vi i årene
fremover kan opleve et kirkegårdsområde i fuldt ﬂor, som vi i det tidlige forår
allerede nu kan nyde de mange smukke
krokus på området ud mod lyskrydset.
Lene Risør
På vegne af kirke- og
kirkegårdsudvalget
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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

