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som dem, der er med til at gøre en forskel for byen.
Nu kan du være med til at bestemme, hvem der skal være årets
Tranbjergborger og dermed vinde prisen på 5000 kroner.
Udfyld stemmesedlen her i bladet og aﬂever den inden 21.
august i stemmeboksen på torvet i Center Syd.

TRAN

var hård i år, men nu har vi fundet de tre ﬁnaliK onkurrencen
ster, blandt de indstillede som Tranbjergborgerne har peget på
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Læs også om:

AIA Nyt • Seniordanserne • Drone tossen • Grønne åndehuller • Tranerne •
Sammen om verdensmål • Sangaften • Lokalhistorie • og meget mere…
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Nye nyheder i Tranbjerg
Inden længe kan du som borger i Tranbjerg få friske nyheder
fra et nyt medie; Tranbjerg-MårsletLIV.
De beskriver det selv således: Det er et spritnyt digitalt lokalmedie i Tranbjerg og Mårslet, som skal fortælle alle de vigtige
historier om, hvad der sker i jeres lokalområde. Det er Jysk
Fynske Medier, der står bag, og nyhederne bliver leveret i et
digitalt nyhedsbrev, som man kan tilmelde sig og dermed få
tilsendt direkte i mailboksen. Mediet er ikke et annoncemedie. I starten vil det være gratis at følge med, men efter noget
tid vil det komme til at koste penge.
Det er vi selvfølgelig meget spændte på her på redaktionen.
For vi elsker, når der sker noget nyt i vores by – men vi håber
selvfølgelig, at det ikke betyder enden for vores eget medie.
Vi er nemlig afhængige af annoncører, som gør det muligt at
dække vores udgifter til at få Tranbjerg Tidende trykt og omdelt i hele byen. Og uden dem kan vi selvfølgelig ikke få det
til at løbe rundt. Men på de ﬂeste numre skaber vi faktisk et
overskud, som kan søges af byens foreninger. På den måde
giver vores annoncører gennem os en masse tilbage til byen.
Vi giver støtte til omkring 10 projekter hvert år lige fra udelegekøkkener i en børnehave til køkken til Kirketorvet 10,
spillertrøjer, tilskud til holdture og meget, meget andet.
Så vi håber, at der stadig er plads og opbakning til os – at vi
stadig får de gode historier, og at vores lokale annoncører stadig synes, at det er vigtigt med et lokalblad som os.
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 9. september,
udgivelsesdatoen er den 7. oktober.
Tryk:
LaserTryk
Oplag:
4.600

Tom ...
... er født og
opvokset
i Sydbyen.
Skal du sælge din
bolig i Solbjerg,
er han din din lokale
ejendomsmægler!
Tlf. 86 72 00 88
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Tranbjerg Bibliotek

Strik Tranbjerg Sammen
Fredag d. 13. august kl. 16-16:30
Sammen Om Tranbjerg vil gerne invitere alle
garnglade mennesker i Tranbjerg til et Strik
Tranbjerg Sammen-møde på biblioteket, hvor
du kan blive lidt klogere på, hvordan du kan
medvirke i Strik Tranbjerg Sammen-ugen fra
d. 13. september til d. 17. september. Vi leder
efter garnglade borgere, der har lyst til at vise
andre, hvad de godt kan lide at lave og evt.
hjælpe andre med selv at komme i gang. Det
kan være, at du er god til at lave et særligt produkt (fx trøstemus eller karklude) eller er god
til at strikke, hækle eller brodere et bestemt
mønster. Så er det dig, vi leder efter! Så kom
og hør mere om, hvordan du kan være med.
Du må gerne tilmelde dig mødet på aakb.dk/
tranbjerg, så vi ved, hvor mange vi skal lave
kaffe til.

Vandremøde
Torsdag d. 19. august kl. 16-17
Biblioteket har det seneste halve år haft stor
succes med at lave vandreture sammen med
jer borgere. Det vil vi gerne fortsætte med.
Det eneste det kræver er, at du melder dig
til at være vært på en vandretur, evt. med en
du kender. Og hvad betyder det at være vært,
spørger du nok? Jo, det betyder, at du måske
har lyst til at vise andre borgere i byen, hvor
du godt kan lide at gå tur eller, hvor du synes,
der er smukt. Måske har du en god historie at
fortælle om nogle steder i byen? Eller måske
ved du, hvor man ﬁnder svampe i efteråret?
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Det kan også være, at du bare er interesseret
i at høre mere om vandreturene? Lige meget
hvilket spørgsmål, du er interesseret i at få besvaret, er du velkommen. Du må gerne tilmelde dig mødet på aakb.dk/tranbjerg, så vi ved,
hvor mange vi skal lave kaffe til.

Lokalhistorisk byvandring
Onsdag d. 25. august kl. 15:30-17:30
Kom med på denne sensommerdag, når Lars
fra Lokalhistorisk arkiv i Tranbjerg viser rundt
og fortæller om det historiske Tranbjerg. Turen starter på biblioteket, hvor du har mulighed for at få fyldt lidt kaffe i en termokop, du
selv medbringer hjemmefra, som du kan tage
med og nyde på turen. Kom i god tid hvis du
ønsker at medbringe kaffe på turen. Vi går
præcis kl. 15:30. Vandringen er gratis men
kræver tilmelding. Du kan tilmelde dig vandringen på aakb.dk/tranbjerg.

Børnenes Kræmmermarked
Lørdag d. 28. august
Når du alligevel skal forbi Børnenes Kræmmermarked og gøre en god handel, så kom
forbi Mobiblioteket, som er bibliotekets store
ladcykel, der vil være med til kræmmermarkedet. Vi vil være kreative med garn sammen
med alle de børn, der har lyst til at være med.
Derudover kan børn og unge blive oprettet
som lånere på biblioteket.
De skal bare huske deres sygesikringsbevis og
en af deres forældre, der skal skrive under, hvis
man er under 18 år.

bibliotek

Strik Tranbjerg Sammen

Film i det fri

Mandag d. 13. til fredag d. 17. september
Sammen om Tranbjerg er gået sammen om
at lave en kreativ uge i Tranbjerg med fokus
på garn. Der vil være mini-workshops rundt
omkring i byen hele ugen samt større arrangementer og workshops. Hold øje med programmet for ugen på Facebook, på hjemmesiden og
fysiske programmer på biblioteket, på Kirketorvet 10 og på Lokalcenteret.

Onsdag d. 6. oktober om aften
I efteråret går GRO SELV og Tranbjerg Bibliotek sammen om at lave udendørs ﬁlmvisning
under temaet Bæredygtighed og Fællesskab.
Film i det fri er starten på et koncept på biblioteket, hvor unge, gamle og alle derimellem
kan låne udstyr til hyggelige ﬁlmvisninger. Vi
glæder os til at se jer til ﬁlm under åben himmel – husk et krus, varmt tøj og tæpper. Tilmeld dig på aakb.dk/tranbjerg.

Workshop: Læs Højt – Læs Sammen
Onsdag d. 29. september kl. 10-12
Læseforeningen byder i samarbejde med Tranbjerg Bibliotek til mini-workshop om at læse
med børn i alderen 0–3 år. At læse sammen er
en dejlig aktivitet - og der er ingen grund til at
vente til børnene skal i børnehave eller skole!
Til workshoppen skal vi tale om læselyst, gode
råd til at læse sammen og til hvad man kan
læse. Der vil være kaffe og snacks i løbet af
workshoppen. Vi håber, vi ses! Workshoppen
er gratis, men kræver tilmelding på aakb.dk/
tranbjerg.

Barselshøjskole
4 fredage i efteråret 2021
Sammen om Tranbjerg gentager succesen og
indbyder forældre på barsel til Barselshøjskole
i Tranbjerg. Her kan du tage din baby med
og være en del af et fagligt og socialt fællesskab med højt til loftet, hvor vi bliver klogere
sammen, snakker om livets store spørgsmål
og samtidig lærer nye mennesker at kende. På
barselshøjskolen får du viden om emner, der
vedrører forældreskab, bl.a. fra en sundhedsfaglig og litterær vinkel. Gå ind på vores hjemmeside aakb.dk/tranbjerg for at se et mere detaljeret program og for at tilmelde dig.

Reﬂektarium: Hvad skal der bo i
Tranbjergs natur?
Lørdag d. 9. oktober kl. 10-12
Sammen om Tranbjerg inviterer børnefamilier
til en hyggelig og lærerig formiddag om natur,
affald og genanvendelse. Sammen med Natursamarbejdet Aarhus skal vi spille affaldsbingo, ﬁnde sorteringsfejl, lave krea ud af gamle
bøger og meget mere. Aktiviteterne foregår i
børnehøjde, og der er kaffe på kanden til forældrene. Formiddagen er en del af Tranbjerg
Reﬂektarium, hvor vi sammen bliver klogere
på Bibliotek og Bæredygtighed. Tilmeld dig på
aakb.dk/tranbjerg.

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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o<r iKarakterer
e n t e r i n g per spalte ca. 1500

>

orientering

ONSDAG D. 6.OKT.
KL. 19.00 – 21.00
INVITERER
AIA-TRANBJERG
GYMNASTIK
TIL

HUMØRFYLDT
FÆLLESSANG
Efter mange opfordringer kommer Bente Busk
fra Ikast atter og synger det allerbedste fra den
danske sangskat sammen med os.
Bente Busk er tidligere kulturhusleder og
musiklærer i folkeskolen med rod i højskolelivet.
Vi vil bl.a. synge velkendte og helt nye sange fra
højskolesangbogen, og vi vil synge sange med
tekst af Johannes Møllehave.
Sangene vil blive krydret med historien, som
ligger bag den enkelte sang.
Undervejs serveres der kaffe og kage.
VEL MØDT I CAFÉEN PÅ LOKALCENTRET I
TRANBJERG PÅ TORVEVÆNGET 3.
PRIS: 50 KR PR. PERS. INKL. KAFFE OG KAGE
TILMELDING: SENEST D. 14. SEP. PÅ

6 | HTTPS://WWW.AIATRANBJERG-GYMNASTIK.DK/

seniorinfo

Huskeblokken fra Brugerrådet
Så er vi så småt igang igen, og her følger en lille oversigt
over kommende arrangementer:

Onsdag
Tirsdag
Fredag
Fredag
Søndag

d. 11. aug. .....Lokalcenterets Jubilæum
d. 17. aug. .....-+ধ+'"2&
d. 27. aug. .....Fredagsbar
d. 03. sept. ....Festuge-indslag
d. 12. sept. ....Banko starter

<0!2!£ধ&+Ê-2&6Ê=38'9,/'11'9-&'3+£"9'1'8'
&';!£/'8';31&';'20'£;'!88!2+'1'2;V
;8!2'2;8!2#/'8+W&0
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|
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Årets Tranbjergborger – klar til
afstemning
Nu skal du til stemmeurnerne og sætte kryds ved den af de tre kandidater,
du synes, skal være Årets Tranbjergborger.

Med i udvalget sidder repræsentanter
fra Tranbjerg Tidende, Menighedsrådet
ved Tranbjerg Kirke, Tranbjerg Fællesråd,
Brugerrådet i Lokalcenteret og AIA.

Af Stina Christiansen

Op til dig
Så nu skal du gøre resten af arbejdet. Her
i bladet ﬁnder du stemmesedlen, som du
kan udfylde, når du har valgt din kandidat. Er der en af ﬁnalisterne, du ikke rigtig kender til, så læs præsentationen på
de næste sider. Du skal aﬂevere din stemmeseddel senest den 21. august i stemmeurnen, som står i Center Syd ud for
SuperBrugsen.
Vi trækker lod mellem alle, der har
stemt, om et gavekort til SuperBrugsen på
500 kroner.
Vi ville gerne have gjort afstemningen
elektronisk og mere smart og nem. Men
vi har ikke, uden at skulle gøre nogle store investeringer, fundet en metode, hvor
vi kan stå inde for, at der ikke er blevet
snydt på nogen måde. Så derfor holder vi
os til den gode, gamle pen og papir-metode. Vi håber, at vi i fremtiden kan blive
lidt mere moderne.

om tidligere skrevet er vi blevet
blæst bagover af jeres fantastiske
indstillinger af borgere i Tranbjerg, som
burde kåres til Årets Tranbjergborger. Vi
har læst alle indstillinger og glædet os
over alle de gode ting, der er blevet fremhævet. De frivillige der står for aktiviteter
for andre, dem der giver en hånd, når der
bliver spurgt om hjælp og dem der bare
altid har været der.
Så det siger nok sig selv, at det ikke
var en let opgave, udvalget kom på, da de
mange indstillede skulle snævres ind til et
felt på kun tre personer. Faktisk overvejede de, om der i år skulle være fem kandidater, fordi det var så svært at vælge.
Men det lykkedes – og her i bladet kan
du læse et portræt af hver af de indstillede og den eller de begrundelser, som vi
har haft at forholde os til.

S
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Uddrag fra alle indstillinger
Indstillingen af Claus Petersen lyder således:
Claus har været en kæmpe hjælp i forbindelse med mange af vores projekter med at
skabe fede uderum i Tranbjerg. Han stiller altid op og løser så den slags opgaver, som
andre ville tage sig betalt i rigelige mængder for. Han stiller timer og maskiner til rådighed for både os og andre foreninger i byen. Claus ser altid muligheder og ikke begrænsninger. Han forærer
brænde, ﬂis, dyrekøller og andre gode sager til dem, som kan bruge det, og sponsorerer julekurve til
værdigt trængende. Sidst men ikke mindst har han lige startet to fede udendørs træningshold, bare
fordi... (forkortet af red.)

Indstillingen af Jens Christian Svejstrup lyder således:
AIA’s grundsten
Jens Christian har igennem utallige år været en kæmpestor del af AIA fodbold. Han har
trænet så mange drenge på fodboldbanen, som vi ikke engang kan tælle til. Han bruger stort set
hver dag 4 timer på AIA, hvor han træner store og små, sørger for kampe, hjælper med fodboldskoler, rejser mv. Tror de ﬂeste fædre her i byen, som selv har spillet fodbold i AIA på et tidspunkt, selv
har haft ham som træner. Han er ukuelig og er ikke bange for at banke på døren, hvis drengene ikke
dukker op til fodbold, eller hvis han synes, han mangler spillere på holdet. Jens Christian er altid et
sikkerhedsnet, når der mangler en træner. Jens Christian er fast inventar på AIA. TAK for din store
indsats. (forkortet af red.)

Indstillingerne af holdet bag Kirketorvet 10 lyder således:
Det er et par ildsjæle, der fortjener en anerkendelse. Med Merete Graversen og Charlotte
Vind Pless i spidsen laver hele holdet mange fede initiativer og arrangementer, som kommer alle til gode her i Tranbjerg. De gør et fantastisk arbejde for os alle sammen.
Charlotte er en gave for Tranbjerg, hun har en fantastisk evne til at se og rumme alle, der kigger forbi
Medborgerhuset, hun har altid tid til at snakke med en. Charlotte er fantastisk idérig - tænk at en gammel slidt institution kan bruges på den måde, og vi borgere i Tranbjerg får et sted, som kan bruges til
lige, hvad man mener, der er brug for.
Selvom Kirketorvet 10 kun har eksisteret i ganske kort tid, så har de formået at samle en gruppe af
skønne mennesker, som virkelig brænder for at lave det til et fedt sted for alle i byen.
De knokler bare på, og udviser rummelighed og positivitet, som bare smitter. De får streget masser af
opgaver ud på Charlottes to-do lister ved fælles hjælp, og er allerede kommet så langt for ganske få
midler.
Til vores arrangement Børnenes Dag, var de frivillige en fantastisk hjælp, både før under og efter arrangementet! Vi kunne ikke have gjort det uden dem. De fortjener en kæmpe hånd.
(dette er et uddrag af indstillingerne og er forkortet af red.)
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En topkappers DNA
Claus Petersen – nok bedre kendt som
Topkapper – er én af kandidaterne til
Årets Tranbjergborger.

Hvis jeg kan bruge et par timer af min tid
og gøre andre glade, så gør jeg det, siger
Claus med et stort smil.

Af Stina Christiansen

Danmark, Norge, Sverige og Tranbjerg
Danske Claus er vokset op i en lille by i
Norge, hvor hans far arbejdede, og som
Claus siger det, så var der tre ting at lave
der:
• At drikke sig i hegnet
• Begå kriminalitet
• Være ude i skoven

Petersen alias Claus Topkapper
C laus
har boet i Tranbjerg de sidste seks år
og nyder at bo her i byen.
- Tranbjerg har taget godt imod mig,
og jeg føler, at jeg er blevet en del af Tranbjerg, at jeg er blevet accepteret. Her i
byen hilser man på hinanden, og jeg føler,
at folk er meget loyale overfor de lokale
håndværkere, siger han.
Han er blevet indstillet til prisen med
følgende begrundelse:
Claus har været en kæmpe hjælp i forbindelse med mange af vores projekter
med at skabe fede uderum i Tranbjerg.
Han stiller altid op og løser så den slags
opgaver, som andre ville tage sig betalt i
rigelige mængder for. Han stiller timer
og maskiner til rådighed for både os og
andre foreninger i byen. Claus ser altid
muligheder og ikke begrænsninger. Han
forærer brænde, ﬂis, dyrekøller og andre
gode sager til dem, som kan bruge det, og
sponsorerer julekurve til værdigt trængende. Sidst men ikke mindst har han lige
startet to fede udendørs træningshold,
bare fordi…
- Det ligger i mit DNA, at hvis jeg kan
hjælpe nogen, så gør jeg det. Sådan er jeg.
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Så i en alder af 12-13 år begyndte
Claus at have skoven som sit andet hjem
og kappe toppen af de store træer, der
hang ud over vejen. Det foregik ved at
klatre op ad klipper, rappelle ned til træet
og så skære trætoppen af med den motorsav, han havde hængende i bæltet. Ikke et
typisk fritidsjob for en dansk 15-årig nu
om dage..
Var han ikke i skoven, gik tiden med
karate.
- Det var bedre at tage mine frustrationer ud på sandsækken, siger Claus, der
oplevede nogle hårde år i Norge, hvor
det var svært for ham at falde til. Så som
17-årig rejste han alene hjem til København og gik i lære som elektriker. Herefter
kom han ind til Forsvaret, hvor han blev
sergent og videre til Flyvevåbenet, hvor
han var ﬂymekaniker og ﬂyelektriker på
F16-ﬂyene i Skrydstrup.

kandidat

- Jeg forlod militæret for at passe min
far i hans sidste tid i Sverige. Da jeg havde
begravet ham og var kommet mig, tog jeg
tilbage til militæret, aﬂeverede mit IDkort og sagde op.

deres dyre biler hos mig, fortæller Claus
Petersen.
Desværre havde Claus en revisor, der
stjal fra ham, så han mistede både tankstation og sin fars hus.

Tankstationsejer
Claus arvede farens hus i Sverige, og ﬂyttede derop. Han købte sig en tankstation
med et autoværksted. Han reparerede biler og gik ud og tankede op for folk, når
de kom kørende ind på tanken.
- Hver uge kom der en gut og tankede
for en 50’er. Han så virkelig sølle ud, og
hans bil var i dårlig stand. En dag kom
han forbi med et udstødningsrør, der
hang, så jeg bad ham køre ind på værkstedet, så jeg kunne ﬁkse det. Jeg svejsede
udstødningen, skiftede et par pærer og
ﬁksede et par ting, uden at han skulle betale for det. Han blev meget glad og takkede mig mange gange. Så gik der noget
tid, hvor jeg slet ikke så ham, og jeg begyndte at spørge rundt, om der var nogen, der havde set Daniel, som han hed.
En dag kom der en stor Bentley ind på
tanken. Manden i bilen virkede bekendt,
og det gik op for mig, at det var Daniel.
Han fortalte, at Bentleyen var hans forretningsbil, og at han var periodedranker, så han nogle gange var helt i hegnet
i en måneds tid og så lod sig indlægge til
afvænning. Han takkede mig for at have
behandlet ham så godt, og sagde, at det
var hans tur til at gøre noget godt for
mig. Han kørte, og jeg tænkte ikke mere
over det.
Men fra den dag begyndte der at komme et nyt klientel på tanken og værkstedet. Der var fuld skrald på fra den dag, og
alle kom og tankede og skulle have ordnet

Crossﬁt
Turen gik hjem til Danmark, til Aarhus
og senere altså helt ud til Tranbjerg, hvor
Claus nu huserer på Hovedgaden med sin
kæreste og hendes datter.
Som det seneste har Claus startet et
crossﬁt-hold i AIA Gymnastik, hvor der
bliver givet fuld gas med boksning og
styrketræning hver mandag og onsdag i
skolegården på Kirketorvet.
- Jeg er arbejdsnarkoman og har rigtig svært ved at lægge arbejdet fra mig. Så
det giver mig en frihed at være nødt til at
lægge det fra mig for at tage til træning.
Det giver et godt afbræk i hverdagen. Jeg
har jo ikke børn, der skal hentes, så jeg er
mere fri. Jeg har kun to hunde, der skal
passes, siger Claus.
Kæmpe juletræ
- Jeg vil rigtig gerne bidrage til lokalsamfundet. Så jeg har en plan om, at vi skal
have et kæmpe juletræ oppe på Kirketorvet til jul. Jeg har fundet træet, men jeg
fælder det først den 1. december. Så skal
jeg bare ﬁnde nogen, der kan hjælpe med
at fragte det på en lastbil og få det op. Det
skal vi bare have. Så skal vi have gløgg og
æbleskiver, siger Claus.
Sidste år til jul gjorde Claus rigtig meget ud af sin egen have, der ligger ud mod
Stationen, så alle i de mørke timer kunne
nyde de ﬂotte træer.
- Jeg giver julegaver for at glæde andre,
siger Claus Petersen.
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Jens Christian Svejstrup

ERGBO

Et liv som frivillig fodboldtræner
De ﬂeste, der har spillet fodbold i AIAs
blå trøje, kender Jens Christian Svejstrup. Han har været fodboldtræner i
klubben siden 1982.
Af Stina Christiansen

J

ens Christian Svejstrup på 67 år har
knap nok tid til at være pensionist.
Han skal både passe sit job som fodboldtræner for de 10 til 14-årige, være fodbolddommer, spille tennis, se fodbold,
tage på fodboldrejser, stå på ski og være
frivillig til store arrangementer.
Han er vokset op i Hjortshøj, hvor fodbolden fyldte en masse – først som spiller,
med sin far på Stadion og se AGF og så
både som spiller og træner.
Da han i 1982 ﬂyttede til Tranbjerg
med sin kone Jette Mikkelsen, spillede
han stadig i Hjortshøj-Egå.
- Jeg kørte frem og tilbage det første
halve år midt i myldretiden, og den gang
var der jo ikke nogen ringvej, så det kunne tage tre kvarter at komme derud, fortæller Jens Christian Svejstrup.
Hjerte for børnefodbold
Så derfor lagde han i stedet kræfterne hos
AIA Tranbjerg med at få Tranbjergs små
poder på grønsværen.
- Da jeg var barn, eksisterede børnefodbold nærmest ikke i de små byer. Vi
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kunne cykle til Hornslet en søndag og
spille mod et andet hold, og så gik der
måske tre uger, før vi kunne ﬁnde en ny
kamp, siger han.
Måske derfor brænder Jens Christians
hjerte for børnefodbolden og for at give
dem en masse oplevelser eksempelvis i de
massevis af cups, som han har været med
til med sine hold over hele Danmark.
Faktisk har han trænet nogle af fædrene til de børn, som han træner nu. For
lægger man hans år som træner i Hjortshøj-Egå oveni, så nærmer han sig sit 50års jubilæum som træner.
- Jeg møder folk, der siger hej, og jeg
spørger, hvem er du? Kan du ikke se det,
siger de så, griner Jens Christian.
Landsholds-superfan
Og Jens Christian Svejstrup har ikke nogen planer om at stoppe. Han har læst en
artikel om en træner, der var godt oppe i
70’erne, og stadig var aktiv.
Jens Christian holder sig i form ved at
rende rundt på grønsværen som fodbolddommer. I alt har han dømt over 5000
kampe, over 200 nogle år og i år indtil
videre 58. Nogle af dem er dog cup-kampe, der var 2 x 20 minutter eller 2 x 15
minutter.
Men udover dommertjansen spiller
han også tennis i to timer to gange om
ugen. Heldigvis er Jens Christians kone
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selv vild med sport og har en fortid som
dansk mester i håndbold og er også et
kendt ansigt i AIA.
Sammen rejser de ud og ser fodbold.
De har set landsholdet mange steder – eksempelvis i Lichtenstein, Tirana i Albanien, Soﬁa i Bulgarien, Gibraltar og Irland
og været til VM i Rusland. I år har de
også set Danmark spille mod Rusland og
Belgien.
- Jeg ved ikke, hvor mange gange jeg
har været i Parken. Første gang var den 5.
juni 1985, hvor vi slog Sovjetunionen 4-2,
og dermed sikrede os billetten til VM i
Mexico, fortæller han.
Derudover banker Jens Christians (og
heldigvis også fruens) hjerte for Dortmund. Det banker også for Liverpool,
men mest for Dortmund af den simple
grund, at det er væsentligt nemmere at
komme til Dortmund end Liverpool, når
man skal se dem spille.
Kampfordeler
En anden af Jens Christians mange fodboldkasketter er den, der står Kampfordeler på. Så han sørger for, at AIA ikke skal
spille deres kampe i mørke, fordi nogen
har lagt en kamp sent og sørger for, at
programmet kører som smurt.
- I gamle dage var det jo med en duplikator, hvor man skulle dreje med et håndsving for at trykke programmet, og lå pa-

piret i solen et par timer, så var al skriften
forsvundet. I dag er det jo bare at trykke
på en knap på computeren, griner Jens
Christian.
Hvorfor han bruger så meget tid på
fodbold og på at træne andre, kan Jens
Christian ikke rigtig svare på.
- Jeg ville savne det, hvis jeg ikke trænede. De to måneder, Danmark var lukket
ned, var stride at komme igennem. Der
var jo ikke noget. Jeg kunne ikke dømme
kampe eller træne. Så tiden gik med puslespil, at se tv og cykle ture.
Jens Christians frivillighed kommer
ikke kun AIA Tranbjerg til gode. Han er
også kampfordeler for Stavtrups fodboldafdeling. Og så er han frivillig ved forskellige store arrangementer i hele Danmark
– ved VM i Cross, VM i kvindecurling,
VM for atletik veteraner og andre store
sportsbegivenheder. Her fragter Jens Christian Svejstrup VIP’erne fra lufthavnen
til hotellet, til stævnerne og tilbage igen.
Det har givet ham møder med ﬂere store kendte som L.A.s borgmester og den
øverste OL-præsident Thomas Bach.
Og når de ringer igen, er Jens Christian
selvfølgelig klar – også til et par sæsoner
mere i AIA.
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Kirketorvet 10 - Bylivshuset

ERGBO

Bydelshuset – byens base
Merete Aude Graversen og Charlotte
Vind Pless ﬁk ideen til Tranbjergs nye
samlingspunkt og er sammen med
husets mange frivillige indstillet til
Årets Tranbjergborger.
Af Stina Christiansen
er stedet, hvor du kan
B ylivshuset
komme forbi og drikke en kop kaffe.
Men du kan også arrangere en koncert,
ﬁnde andre ﬁskeri-interesserede og sætte ﬂuebinder-aftener og ﬁsketure i søen,
starte en teaterforening og arrangere en
forestilling, starte en kunstklub eller invitere en historiefortæller forbi.
- Vi ﬁk nøglerne til stedet den 15.
marts, hvor Lars og jeg gik her og begyndte at sætte det i stand. Men det var
først, da der begyndte at komme frivillige
her, at det virkelig rykkede. Vi er dybt afhængige af, at andre kommer og knokler
her. Vi er mega taknemmelige for de frivillige, siger Charlotte Vind Pless, der er
Bylivskonsulent og altså arbejder fuld tid
med at skabe de allerbedste rammer til
Tranbjergs Bylivshus.
Hendes ”partner in crime” er Merete
Aude Graversen, som også er billedkunstlærer, kulturformidler og kunstner. De
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bor begge i Tranbjerg – faktisk lige ved
siden af hinanden.
De har taget initiativ til Kirketorvet 10
og kontaktede kommunen for 1-2 år siden for at fortælle om deres idé. Idéen
blev plantet forskellige steder, mange gryder blev holdt i kog og endelig i marts
kunne de altså åbne døren ind til det, der
snart vil summe af liv af borgere, der mødes på kryds og tværs.
- Vi skal skabe stedet her og bevise, at
behovet er der. Vi ved mere om to år, om
hvad det er for et fællesskab, vi gerne vil
have i Tranbjerg. Og det kan vi ikke gøre
uden, at borgerne viser os, hvad de gerne
vil, siger Merete Aude Graversen.
Fællesskab for frivillige
Hver dag kommer der omkring 5-6 borgere for at hjælpe i huset – det kan være
alt fra at vande blomsterne til at gå rundt
og lave ting i ﬂere timer.
- Det er nogle arbejdsheste, der bare
knokler derudaf. De saver, banker, skaffer
ting og gør alt muligt. Man kan bidrage
med det i fællesskabet, som man kan, siger Merete.
- Man bidrager med det, man har lyst
til, og man kommer det, man kan. Lige
nu har vi jo mest åbent i dagtimerne.
Men vi håber at kunne holde mere åbent
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senere med hjælp fra frivillige. Vi drømmer om et scenarie, hvor caféen er åben,
mens der er nogle, der er i kreaværkstedet. Friluftsklubben henter deres ﬁskestænger for at tage på tur, mens andre
spiller brætspil, siger Charlotte Vind Pless.
Kirketorvet 10 er for alle – store som
små, unge som gamle, og Merete og
Charlotte håber, at folk med fælles interesser vil ﬁnde sammen og ﬁnde en måde at koble dem sammen gennem huset.
Nogle af de frivillige har set fodbold sammen under EM, en frivillig vil gerne starte
en repair-café, og generelt er der mange
gode idéer til, hvad huset skal rumme.
Hvad er Kirketorvet 10 ikke?
Så hvis nogen spørger, hvad Kirketorvet 10 er, så må svaret være, at det er op
til den enkelte, og at rammerne er meget
brede.
- Vi er et supplement til de andre steder, vi har her i byen. Vi har en base her,
som vi kan gøre noget ud fra. Vi kan samles her, hvor idéerne opstår, og så kan vi
søge midler til at få det til at ske. Jeg har
en idé om kulturprojekter, som kan udsmykke vores by, men det koster jo penge.
Men hvis vi har en base med mange, så
står vi stærkere i at søge ting til vores by,
siger Merete.

- Der er mange gode initiativer i gang
i vores by allerede. Jeg har bare først opdaget dem nu, hvor jeg er kommet i gang
med arbejdet her. Og alle de ting kan vi
hjælpe med at synliggøre. Vi kan skabe
netværk og bygge bro. Vi forventer ikke
at revolutionere Tranbjerg, men vi kan så
spirer og vende tingene på hovedet, supplerer Charlotte.
Hendes drøm er, at Bylivshuset i Tranbjerg bliver så populært, at det vil vende
strømmen og få folk til at tage fra Aarhus og herud i stedet for, at det altid er
omvendt.
Og allerede nu kommer der folk fra
andre byer for at besøge huset og se, hvad
det er, der sker i Tranbjerg.
Merete og Charlotte har masser af positive historier at fortælle om alle de frivillige, de mange gode idéer der allerede
er blevet født på Kirketorvet 10 og al den
gejst, de oplever hver dag.
- Lokalerne er her, så de skal bare bruges. Det er stedet, hvor man kan gøre alt
fra at komme forbi og drikke en kop kaffe
til at lave det helt store arrangement, siger
Charlotte.

| 17

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

Cafe

AIA

TRANBJERG
60 462 462
cafe-aia@outlook.dk
ÅBNINGSTIDER:
ALLE DAGE 16.30 - 21.00
TIRSDAG LUKKET

MENUFORSLAG
FORRETTER
PIZZA & BØRNEPIZZA
SHAWARMA (RULLEKEBAB)
GRILLRETTER
BURGER
GRÆSKE RETTER
DRIKKEVARER

Café AIA • Grønløkke Alle 7, 8310 Tranbjerg • 60 462 462 • cafe-aia@outlook.dk
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Ønsker du at deltage i afstemningen, skal du skrive dit navn og telefonnummer herunder, så
deltager du samtidig i lodtrækningen om et gavekort på 500 kr. til SuperBrugsen, Tranbjerg.
Navn: ________________________________________________________________________________
Telefon: ______________________________________________________________________________
NB: Oplysningerne benyttes udelukkende i forbindelse med lodtrækningen,
og vil blive destrueret, når vinderen har modtaget præmien.
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Alt i vinduer,
døre, termoruder, glas, spejle
og indramning.

Din lokale glarmester

Hørning Glas
2ANDERSVEJ  *EKSEN s  (RNING

Tlf. 8692 3402 s HOERNINGGLAS

MAILDK

r

e
Vi komm
lt
overa

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

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

Tlf. 8629 1243

Helle Riising Bruhn

Står I og mangler en murer til en af de nedenstående opgaver, så ring
og få et uforpligtende tilbud.
s Omfugning af murværk
Skorsten
s Pudsning og vandskuring
s Badeværelser
s Klinker og flisearbejde
s Tilbygning, ombygning
og renovering
s Diverse reparationer
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Festdag for Tranbjergs børn
Tranbjerg Børnenes Venner skabte en
kæmpefest for børnene, og alle havde
en fantastisk dag.
Af Helle Søby Degn
har jo hørt om Mors dag og Fars
M andag…
Men hvorfor egentlig ikke en
Børnenes Dag??
Sådan tænkte vi straks, da vi af Charlotte fra Tranbjergs nye Bylivshus blev
præsenteret for muligheden for at afholde
et arrangement, som kunne skabe opmærksomhed omkring Kirketorvet 10.
Derfor ﬁk vi hurtigt sat en dato i kalenderen og gik i gang med at snakke med
de lokale erhvervsdrivende om, hvordan
vi kunne få stablet en festlig og fed dag
for byens børn på benene. Heldigvis var
alle helt med på idéen om endelig at gøre
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noget for vores børn, som i så lang tid
havde ligget under for hjemsendelser, aflysninger af alting og manglende samvær.
Faktisk var der ﬂere af dem, som henvendte sig selv, da de hørte om vores planer, hvilket jo bestemt ikke gjorde fornøjelsen mindre for os som arrangører.
Den første solskinsdag
Valget faldt (ikke uheldigt) på den første solskinsdag efter ﬂere uger med regn
– fredag d. 28. maj, og på sådan en helt
usædvanlig fredag eftermiddag kom
glæden og sommeren bare pludselig til
Tranbjerg.
Vores to lokale ﬁskemænd havde lavet 300 gratis ﬁskedeller, en skøn frivillig ved Bylivshuset havde bagt 150 boller,
BKI gav kaffe, SuperBrugsen havde bagt
kage i lange baner og doneret sodavand/

tbv nyt
Den nye junglesti på Naturcenteret
blev testet og brugt til den store guldmedalje, og der blev grinet og leget og
brændt en masse af det indtagne sukker
af.
Ja, faktisk var det så fantastisk en dag,
at vi selv her en måned senere sidder med
et kæmpe smil på læben, når vi skal fortælle om Børnenes Dag Det bliver helt
sikkert noget vi skal gentage!

øl. Djurslands Bank og Tranbjerg Murerservice havde venligst udlånt hoppeborge,
og også skolens bamselykkehjul var blevet
støvet af til lejligheden og snurrede lystigt
til stor fornøjelse for ungerne, som vist
alle kom hjem med en doneret bamse efter eget valg.
Hair by Drews havde sørget for slikkepinde og håndsprit, og Rema1000 havde
lavet en super god deal på 400 is og 400
ﬂødeboller til ﬂødebollemaskinen, som
også var et stort hit ved børnene.
Krea og krudt
I gårdhaven på Kirketorvet 10 blev der
lavet skønne krea-ting med kyndig vedledning fra Merete Aude fra Aude Design,
som en lille forsmag på hendes kurser i
Bylivshuset, mens der på den anden side af huset blev solgt masser af #sammenomtranbjerg-trøjer og t-shirts. Faktisk var I så gode, at vi den dag solgte for
over 15.000 kroner!

Den store skolegård på Kirketorvet
I den store Skolegård på Kirketorvet har
multibanen nu endelig fået bandereklamer på, så ungerne kan føle sig endnu
mere som profferne, som de har set til
EM. Endnu engang tusind tak til vores
sponsorer, som har doneret og hjulpet
os og skolen med at gøre dette projekt
til virkelighed: Aura Energi, Djurslands
Bank, Tranbjerg Murerservice, Topkapper,
vores lokale Rema 1000-købmand, og ikke mindst Home i Tranbjerg, som senest
har meldt sig som sponsor.
Det lykkedes os også her inden ferien
med kæmpe hjælp fra Claus Topkapper
og Per Andersen at få fjernet det sidste af
krattet foran hovedbygningen, så vi kunne få montøren ind med kunstgræs, som
nu giver gården en lækkert grønt look,
efter så mange år med blot beton og ﬂiser. Det har virkelig pyntet, og når de ﬁne
højborde kommer op også, åbner det op
for, at man kan lave udeundervisning i
bl.a. Håndværk og Design-timerne.
Der er også kommet nye basket-kurve
op på pælene midt i gården, og det meste
af træværket har fået en overhaling med
maling. Alt i alt har skolegården fået et
tiltrængt løft, og det giver os virkelig blod
på tanden i forhold til de sidste 2 områder, som i følge helhedsplanen blandt an-

``

| 25

tbv nyt

det skal indeholde et kæmpe klatretårn,
opholdsmøbler, en supernova og andre
fede legeredskaber.
Ungeværested på Grønløkke
For hvad der snart føles som 100 år siden,
så ﬁk vi jo faktisk tildelt nogle penge fra
Deltagerbudgettet til at lave et sted for de
unge på området omkring skolens Grønløkke-afdeling. Vi havde en idé om, hvad
det skulle bestå i, men havde også en klar
intention om, at de unge selv skulle have
lov til at komme med deres input til, hvad
pengene skulle bruges på. Derfor afholdt
vi i efteråret 2020 en ide-aften i samarbejde med Klubben, hvor vi ﬁk skriblet en
masser gode tanker ned fra de unge, som
deltog.
Efter en gennemgang af de input vi
ﬁk med os, kunne vi godt at se, at det var
nødvendigt at gen-tænke vores projektide, da der klart tegnede sig et billede
af, at de unge gerne ville noget, som gav
mulighed for fysiske udfoldelse og aktivitet. Vi tog derfor kontakt til ﬁrmaet Aktiv Leg, som vi kendte til via Børupvejens
nye legeplads, og de kunne vejlede os på
området og anbefalede en stor hopppude,
som alternativ til de trampoliner, som de
unge havde efterspurgt. Klubben var vild
med ideen, og efter lidt betænkningstid og undersøgelse af mulighederne, så
valgte vi at sige ja tak til tilbuddet om en
100m2 hoppepude fra Aktiv Leg. Placeringen bliver på det grønne område for
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enden af Klubbens bygning, som i dag
ligger lidt øde hen, og i skrivende stund
er byggetilladelsesansøgning i fuld gang,
med et håb om at montering kan ﬁnde
sted lige ved skolestart.
Vi glæder os supermeget over også at
være i gang på Grønløkke, da der klart
også på den side mangler aktivitets muligheder for skolens børn og unge.
Pantindsamling
For at samle penge til kommende projekter, så har vi sat gang i en pant-indsamling. I skrivende stund har vores venner
og vi samlet over 5000 kroner i juni, og
vi er slet ikke trætte af det endnu! Derfor,
hvis du har pant stående, som du vil donere, så skriv til os på enten Messenger/
Facebook eller skriv en SMS til Hanne på
5146 4605, så henter vi efter aftale. Hvis
du selv vil pante det og donere, kan pengene overføres til Mobilepay: 191048
Medlemsskab
Hvis du ikke har fået meldt dig og din familie ind som medlem af Tranbjerg Børnenes Venner, så kan du nå det endnu.
Alt hvad du skal gøre, er at overføre 100
kroner til Mobilepay 280278 og skrive
din mailadresse i kommentar-feltet. Alternativt kan du overføre til reg. 9135 og
konto 0000132705 (husk mailadresse). Vi
glæder os til at byde endnu ﬂere venner
velkommen.
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Tranbjergs Dronetosse
Svend Wæver Jensen købte sin første
drone for 2 ½ år siden og elsker, at
den bringer ham rundt i hele landet
og ser ting, han ellers ikke ville se.
Af Stina Christiansen
55-årige Svend Wæver Jensen er til
D endaglig
rørlægger, men i sin fritid ﬂyver han med sine droner og tager billeder
af alle de smukke steder, den ﬂyver over.
- Jeg har fotograferet, siden jeg var ung
– lige fra det var sort/hvid med ﬁlm. Så
kom farvebillederne, og så blev det jo lige
pludseligt dyrt. Men jeg har taget alle mulige aftenskolekurser og fremkaldt selv. Så
når jeg havde taget billeder til konﬁrmationer og barnedåb, og så var det hjem og
stå og skvulpe lidt i mørkekammeret, fortæller Svend Jensen.
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Ny hobby
Kameraet har dog stået parkeret i mange
år, mens Svend har fundet sig nye hobbyer som eksempelvis dykning og skydning
og været aktiv i Politihjemmeværnet.
Men for 2 ½ år siden købte han sin
første drone, og siden har det taget fart.
Han har både en stor og en lille drone
og har taget alverdens certiﬁkater.
- Jeg har taget certiﬁkat – sådan et dronekørekort. Der er så mange regler omkring droneﬂyvning, og jeg synes, at det
er meget vigtigt at vide, hvad man må og
ikke må. Nogle køber en drone og ﬂyver
uden at have certiﬁkat eller forsikring.
Man skal respektere de regler, der er, ellers ødelægger man det for alle de andre,
siger Svend.
Svends droner kan bruges til lidt af
hvert. De kan både tage ﬂotte og impo-

fra oven
Men området her er sikkert og godt, så
dronen letter på Svends kommando via
fjernbetjeningen fra sin blå måtte og stiger på ganske kort tid de 120 meter op i
luften, som den må i området ved Tranbjerg Sø. Nu må Svend styre den i alle
retninger med fjernbetjeningen, så længe
han kan se dronen. Men han må eksempelvis ikke ﬂyve den lavt hen over bebyggelse, så han kan se ned i haverne. Dronen kan ﬂyve afsted med op til 70 kilometer i timen.
Når Svend kalder den hjem, eller den
selv kan mærke, at den er ved at løbe tør
for batteri, vender den selv hjem og lander næsten præcist tilbage på måtten.

nerende billeder eller videoﬁlm oppefra.
Men de kan også ﬂyve hen over marker,
inden der høstes, for at se, om der ligger kid og gemmer sig. Får dronepiloten
øje på et kid, markeres stedet, hvor det
gemmer sig, så mejetærskeren kan køre
udenom.
Droner bruges også til eftersøgning af
savnede personer.
Svend bruger mest sine til at tage ﬂotte billeder, som du kan se på hans Facebookside Tranbjerg Droneservice.
Styr på sikkerheden
Når dronen skal i luften, tjekker Svend
først tre forskellige apps – både for at orientere sig om, hvor han er, for at tjekke
vindforhold og sigtbarhed og sikre sig, at
det overhovedet er et område, som han
må ﬂyve i med dronen. Der er mange steder, hvor man ikke må ﬂyve med droner,
og så kan der spærres for signalet, så dronen ganske enkelt slet ikke kan lette der.

En hobby med afstand
Særligt i coronatiden har det været rart
for Svend at have dronen. I de mange
Facebook-grupper om droneﬂyvning, han
er med i, ﬁndes der nemlig en masse andre dronetosser, som Svend kalder dem,
og de har mødtes spændende steder for at
tage billeder.
- Det fede ved det er, at jeg aldrig før
har været så mange steder i Kongeriget
Danmark. Jeg mødes med gruppen, og så
går vi rundt efter dronerne. Vi har ﬂøjet
over noget, der lignede et månelandskab
ved Søby brunkulslejer og i området ved
den Genfundne bro ved Silkeborg. Vi suser rundt og ser alt muligt. Det har specielt været fedt i denne tid, hvor man ikke
har kunnet så meget, fortæller Svend.
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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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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

Afslibning
& behandling
af trægulve

Skal gulvet holde, så ring til Polle.

60800807
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orientering

KRÆMMER

MARKED

Børnenes Kræmmermarkedet 2021
Børnenes Kræmmermarked fylder 30
år og holder ﬂyttedag.
Af Henning Sørenesen
voksne den 28. august
N årtagerbørntil ogBørnenes
Kræmmermarked
for at sælge eller bytte det brugte legetøj,
er det 30. gang kræmmermarkedet afholdes. I alle årene har børn i Tranbjerg kunnet stille en bod op og sælge ud af bamser, dukker, actionhelte, brandbiler, dvdﬁlm og hvad der ellers ikke længere var
plads til på børneværelset.
Vi ﬂytter
Efter at kræmmermarkedet i mange år
har haft til huse på P-pladsen ved Center
Syd, rykker det i år 100 meter mod øst,
nemlig ind i skolegården ved Tranbjergskolens afdeling Kirketorvet. Det giver
nogle fordele i form af læ, og at nogle stader kan stå under halvtaget.
Voksenboder
Også i år vil vi give et begrænset antal
voksne adgang til at opstille en bod. Det
kræver bare, at du tilmelder dig via linket
på vores hjemmeside www.tranbjergtidende.dk. Tilmelding åbner 4. august og
sker efter “først til mølle”-princippet.
Det er vigtigt for os, at kræmmermarked fortsat er på børnenes betingelser - og
lokalt, og at der er balance mellem voksen- og børnestande.

Det betyder, at børnene frit kan stille
en bod op på dagen, og at vi forbeholder
os retten til at afvise voksne, der ikke bor
i Tranbjerg, eller hvis der sælges effekter,
der ikke er brugte sager fra hjemmet. Vi
ønsker ikke “professionelle” kræmmere eller “butikker”. Desuden forbeholder vi os
retten til at afvise de sidst indkomne voksentilmeldinger, hvis vi vurderer, at der
ikke er mere plads.
Retningslinjer
Vi skal lige ﬁnde ud af, hvordan det hele
skal fungere på Tranbjergskolen. Derfor
vil vi som de øvrige år bede alle respektere, at boderne først kan opstilles klokken 9, at alle anvises en plads, at der måske bliver behov for at rykke lidt rundt på
tingene, og at ingen går ind på forhånd og
forsøger at reservere en plads.
Vi håber, at vi med de nye lokaliteter
sammen kan ﬁnde en form, der fungerer
rigtig godt og giver en hyggelig dag med
indtjening til sparegrisen.
Samarbejdspartnere og foreningsboder
Som sidste år vil der være nogle af Tranbjerg Tidendes samarbejdspartnere tilstede ved kræmmermarkedet. Blandt andet
vil biblioteket, Tranbjerg Børnenes Venner, Tranerne og FDF være til stede med
forskellige aktiviteter, eller de vil fortælle
lidt om, hvad de laver.
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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

LÆGEVAGTENS
nye telefon nummer

7011 3131
Tilsluttet Centralforeningen
af autoreparatører i Danmark

- den klarer vi!

8aVjh?ZchZc
I©bgZgbZhiZg
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Hasselager Auto ApS
Elmegårdsvej 11

Tlf. 86 28 83 08
Service · Autoglas service · Skader ·
5HSDUDWLRQRJ)HMOÀQGLQJă.ODUJ¡ULQJWLOV\Q
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seniordans

Kom og dans med seniorerne
Er du til god musik og bevægelser, der
giver godt humør, så starter der en ny
sæson seniordans.
Af Dagmar & Anker Thomsen
eller ny pensionist? ElN ylerefterlønner
måske blot en person, der ønsker
lidt ”spræl” i hverdagen? Er du interesseret i at træffe glade mennesker, skulle du
måske overveje at gå til Seniordans.
Og hvad er så det?
Vi danser i dagtimerne, og uanset om du
er single, eller I er par, vil der altid være
én at danse med. Vi danser i kvadriller,
kædedanse, rækkedanse, i kreds o.s.v.,
Men det er ikke folkedans.
Musikken er friske melodier og dansevenlige evergreens, som man kan synge
med på, og danselederen fortæller hele
tiden hvilke trin, der skal danses.
Dans er en af de motionsformer, der
bruger ﬂest muskelgrupper. Samtidig
styrker du blodomløb og hjerte - så ud
over at det er sjovt og hyggeligt, er det
også sundt.

Vi danser som regel 1 times tid, hvorefter vi drikker kaffe/the og får en hyggelig snak og derefter danser vi igen en lille
times tid.
Den nye dansesæson i Lokalcenter
Tranbjerg starter i Pyramidesalen onsdag
d. 1. september kl. 10 – 12, og du er meget velkommen til uforpligtende at prøve,
om seniordans er noget for dig.
Vil du vide mere om seniordans, kan
du gå ind på http://danskseniordans.dk/
regioner/aarhus/.
Det er os, Dagmar og Anker, der står
for undervisningen, og du er velkommen
til at kontakte os på tlf. 87 37 06 36, hvis
du ønsker yderligere oplysninger.

BAY TAG

– ALT I TAGPAP

E N VAN DTÆ T FO RB INDE LSE

VI UDFØRER ALT I TAGPAP,

4018 7713

FRA TAGET PÅ SMÅ BRÆNDESKURE
TIL TAGET PÅ STORE VIRKSOMHEDER.

Kasper Holm Madsen • Mobil: 4018 7713 • Email: kasper@baytag.dk
Brian Bjerre Christiansen • Mobil: 4028 9713 • Email: 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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TRANERNE

TRANERNE
STARTER FAMILIESPEJD
For børn i alderen 3-6 år (med forældre)






)¡UVWHP¡GHV¡QGDJNO
Sn6NRYJnUGHQ6NRYJnUGVY QJHW
&

GHUKYRUYLKROGHUORSSHPDUNHG 

7LOPHOGLQJRJ\GHUOLJHUHLQIRUPDWLRQSn
ZZZWUDQHUQHGN
Skovgårdsvænget 97C - 8310 Tranbjerg
Hjemmeside: www.tranerne.dk - E-MAIL: tranerne@tranerne.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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orientering


FORÆLDRE/BARN 1½-3 ÅR

HVER ANDEN LØRDAG KL. 9.00-9.55

FORÆLDRE/BARN 3-4 ÅR

HVER ANDEN SØNDAG KL. 9.00-9.55

FORÆLDRE/BARN 3-5 ÅR

HVER ANDEN LØRDAG KL. 10.00-10.55

SPRING/LEG 4-5 ÅR

TIRSDAG KL. 16.15-16.55 ELLER
TORSDAG KL. 16.15-16.55

MGP DANS OG LEG 4-6 ÅR
TORSDAGKL. 17.15-17.55

DANCE KIDS 0.-3. KL

TORSDAG KL. 18.00-18.55

RYTME OG DANS 9-13 ÅR
ONSDAG KL. 17.15-18.10

BEGYNDERSPRING FRA 6 ÅR
MANDAG KL. 16.30-17.55 ELLER
ONSDAG KL. 16.30-17.55

DRENGESPRING FRA 6 ÅR
TIRSDAG KL. 17.00-18.25

SPRING LET ØVET

MANDAG KL. 18.00-19.25

SPRING ØVET

ONSDAG KL. 18.00-19.25

SPRING ASPIRANTERNE
TORSDAG KL. 17.00-18.25

AIA-SPRINGERNE
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TIRSDAG KL. 18.30-19.55 OG
TORSDAG KL. 18.30-19.55

iD6U>&D8

orientering

HIGH POWER BOOTCAMP

MANDAGKL. 18.00-18.55 OG/ELLER
ONSDAG KL. 18.00-18.55

STEP

ONSDAG KL. 19.30-20.25

YOGA

TORSDAG KL. 19.00-19.55

CIRKELTRÆNING

TORSDAG KL. 20.00-20.55

VOKSENSPRING

CA. HVER FJERDE TORSDAG KL. 20.0021.30

HIT FIT DANCE

MANDAG KL. 19.00-19.55 OG/ELLER
ONSDAG KL. 19.00-19.55

ZUMBA

TIRSDAG KL. 19.00-19.55

LINEDANCE

MANDAG KL. 17.00-17.55

TRÆNING I DET FRI

TORSDAG KL. 10.00-11.10

HERREMOTION

MANDAG KL. 19.30-20.25

GLAD GYMNASTIK 55+
TIRSDAG KL. 16.00-17.10

50+ M/K

TORSDAG KL. 16.00-17.10

GÅ PÅ TO VOKSENHOLD OG FÅ
HALVT KONTINGENT PÅ DET
BILLIGSTE

| 39

orientering


EFTERFØDSELSTRÆNING
TIRSDAG KL. 9.30-10.20

BABYMOTORIK 2-10 MDR
TIRSDAG KL.10.30-11.20

LEGESTUE 0-6 ÅR

ONSDAG KL. 9.30-11.00
ALLE 3 HOLD KØRER I 8 UGER AD
GANGEN I BYLIVSHUSET
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World Cleanup Day
Den 18. september tager vi endnu en
runde med affaldsposerne rundt i
Tranbjerg.

8

Af Stina Christiansen
er der World
D enClean18.upseptember
Day, hvor der over hele verden bliver ryddet op og samlet affald. Så
det skal vi da også gøre her i byen.
Vi mødes klokken 10 i Bylivshuset Kirketorvet 10, hvor der udleveres affaldssække. Affaldet aﬂeveres samme sted in-

den klokken 12, hvor kommunen kommer og henter det.
Bemærk – at det ikke længere er i Center Syd!
Du kan læse mere om begivenheden på
Tranbjerg Tidendes hjemmeside og Facebookside, når vi kommer tættere på.

Tranbjerg Plejehjem
mangler frivillige
Har du lyst til at være frivillig
cykelven?
Vi er mange beboere, der elsker at
komme ud i naturen og cykle på
vores nye cykel. Det er en el-cykel
med to sæder, som du kan komme
med ud og få oplevelser sammen
med beboerne på.

Har du lyst til at være frivillig
gåtursven?
Vi har flere beboere, som er i rigtig god form fysisk og savner at
komme ud at røre sig. Det kan
være kortere eller længere ture.
Det kan være en eller flere gange
om ugen.

Er det noget for dig så kontakt:
Oplevelsesmedarbejder: Malene Melbye | memal@aarhus.dk - 4185 9565
eller Frivilligkonsulent: Ajla Dzubur | ajldz@aarhus.dk - 4185 4171
Vi glæder os til at høre fra dig!
Mange hilsner fra Tranbjerg plejehjem
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Kamp for at bevare Tranbjergs
grønne åndehuller
Aarhus Kommune har med en ny temaplan lagt op til, at der skal bygges
tusindvis af nye boliger i og omkring
Aarhus, herunder i den sydvestlige
del af Tranbjerg. Stregerne til de nye
boligområder er allerede sat, og de
inddrager blandt andet et grønt fællesområde med vild eng og sø. Det er
mange i området kede af, og derfor
har de taget initiativ til at skabe en
forening, der vil kæmpe for at bevare
de grønne åndehuller.
Af Anders Thiim Harder
de kommende år vil Aarhus Kommune skabe ﬂere byggegrunde og
boliger i og omkring Aarhus, blandt andet
i Tranbjerg. Temaplanen hedder ’Arealer
til alle boligtyper’ og lægger op til, at der
udstykkes i alt 3.600 nye byggegrunde til

I
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etageboliger, rækkehuse og enfamiliehuse.
I planen står der, at man ”vil gentænke
eksisterende ubebyggede boligområder”,
men dykker du ned i de konkrete planer for det sydvestlige Tranbjerg, er også
grønne fællesområder i spil, og det virker ikke til, at der alle steder er taget hensyn til natur og dyreliv – og det faktum,
at man i forvejen bor tæt på små grunde
mange steder i Tranbjerg.
Vild eng og søområde skal bebygges
Den vilde eng og søområdet mellem Pisselager Skov og Orholt Parken er et af de
arealer, der står til bebyggelse. Området
indgår som en del af en større plan, hvor
Aarhus Kommune vil forbinde Jegstrup
med Tranbjerg. Men på kommunens tegninger er søen f.eks. ikke indtegnet, og
man kommer i tvivl om, hvorvidt de
overhovedet ved, at den eksisterer. Området har tidligere af kommunen være
betegnet som en del af en grøn kile, og

åndehuller

så sent som i 2013/2014 gav kommunen
afslag på at ændre områdets status med
begrundelsen, at ”man vil bevare det rige
dyreliv”.
Søen og engområdet fungerer i dag
som et tiltrængt åndehul for både mennesker, dyr og natur. Mange går ture og
lufter hunden her, og i søen er der frøer,
guldﬁsk og vandsalamandere. Engen står
vildt til glæde for blandt andet rådyr, der
kommer springende over åen fra skoven.
Der er ingen tvivl om, at boliger og
byggegrunde er en mangelvare i og omkring Aarhus, men det er svært at se,
hvordan det hele hænger sammen, når
Aarhus Kommune ofte taler store, grønne
visioner samt sikring af biodiversitet, og
så efterfølgende inddrager naturperler
som denne.

lokal forening ’Bevar Tranbjergs Åndehuller’, og en underskriftindsamling er blevet
igangsat imod byggeri på sø- og engområdet. Gruppen er generelt ikke imod byggeri, men den forsøger med initiativet at
råbe politikerne op og sikre, at fremtidens
byggeri sker i balance – med omtanke for
naturen og politikernes egne grønne visioner og løfter.
Du kan læse mere om sagen på www.
BevarTranbjergsAandehuller.dk, ligesom
du på hjemmesiden ﬁnder et link til underskriftindsamlingen, hvis du vil deltage i kampen om at bevare Tranbjergs
åndehuller.

Underskriftindsamling imod byggeri
Som et modsvar på kommunens byggeplaner har en gruppe beboere skabt en
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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 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

Bilsyn
Søren Fanøe
PAVA Bilsyn Solbjerg
Solbjerg Hovedgade 21 · 8355 Solbjerg
Tlf. 20 18 54 19 · Solbjerg@pavabilsyn.dk
www.pavabilsyn.dk
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Apotek
Kirketorvet 18 • Tlf. 8629 9311
Åbningstider:
Mandag - Fredag 9.00 - 17.30
Lørdag
9.00 - 13.00

kom i form

Tranbjerg Løber får dig i form
Til august kan du komme med på en
ny runde løbeskole og komme i god
løbeform.
Af Stina Christiansen
r det ved at være længe siden, at du
har luftet dine løbesko, og har du
slet ikke opdaget alle de ﬁne løbestier i
Tranbjerg?
Så er det måske i år, du skal genﬁnde
formen og blive venner med løbeskoene
igen.
Tranbjerg Løber starter nemlig en ny
runde løbeskole torsdag den 19. august

E



klokken 17.30. Mødestedet er ved cykelskurene ved tennis- og fodboldbanerne
bag AIA.
Her vil du blive sat på et hold, så du
løber sammen med ligesindede, der er
samme sted som dig selv, og uddannede
trænere og erfarne løbere bringer dig gennem et program, der gør dig i stand til
at løbe omkring 5 kilometer eller ½ time
uden pause nogle måneder senere.
Vil du vide mere, er der informationsmøde tirsdag den 17. august klokken
17.30 ved cykelskuret. Du kan også læse
mere på www.tranbjerg-lober.dk.
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Sammen om verdensmål
Aarhus Bibliotekerne går sammen
med borgere på 60+ i Tranbjerg til at
omsætte verdensmål til handlinger.
Af Aarhus Bibliotekerne og Emilie Bohman
Lange, biblioteksformidler på Tranbjerg
Bibliotek
kender du til FN’s verdensmål,
M åske
eller måske har du aldrig hørt om
dem? FN’s 17 verdensmål sætter frem til
2030 kurs mod en mere bæredygtig udvikling for både mennesker og planeten,
vi bor på. Verdensmålene gælder for alle
lande – både rige og fattige – og vi skal i
fællesskab arbejde mod en mere bæredygtig fremtid både lokalt og globalt.
Der ﬁndes talrige tiltag designet til at
engagere børn og unge i verdensmålsar-
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bejdet, men hvad med de 1,5 millioner
borgere, der er fyldt 60 år? Hvor går de
hen - og hvorfor bliver de ikke helt naturligt inddraget i verdensmålsaktiviteter?
Det vil Aarhus Bibliotekerne ændre på
som en del af det landsdækkende projekt
Sammen om verdensmål. Med støtte fra
VELUX FONDEN skal projektet skabe
fællesskaber og aktiviteter med verdensmål og borgere på 60+ i front – og i Aarhus kommer det til at foregå i Tranbjerg.
Der er også indsatser omkring verdensmål i gang i alle byens biblioteker.
Udover projekt Sammen om verdensmål har Aarhus Bibliotekerne nemlig et
2-årigt indsatsområde omkring verdensmålene – og her er der fokus på alle aldersgrupper. Der er altså gang i indsatser
på alle 19 biblioteker – og på Dokk1 er

verdensmål
der ved at blive etableret et Verdensrum,
som skal være byens rum til at handle på
verdensmålene.
Fra tanke til handling
Borgere på 60+ er en stærk ressource af
engagerede borgere, som projekt Sammen om verdensmål ønsker at sætte i spil
rundt omkring i hele landet. Projektet
rulles i gang på syv folkebiblioteker i Viborg, Stevns, Århus, Roskilde, Horsens,
Rudersdal og Ballerup Kommune, men
ambitionen er at nå ud på yderligere 30
folkebiblioteker efter et års tid.
I første omgang vil bibliotekerne i Århus arbejde med borgere på 60+ i et projekt på Tranbjerg bibliotek. Ideen er, at
projektet skal formes i samarbejde med
jer borgere, der har lyst til at være med.
Vi er interesserede i at ﬁnde en gruppe
på 10-15 borgere, der skal være med til at
udvælge og udføre den ide, der skal være
fokus på i Tranbjerg. Vi søger deltagere
frem til midten af efteråret 2021. I gruppen skal vi bl.a. lære verdensmålene bedre
at kende og ﬁnde det fokusområde, vi
godt kunne tænke os at arbejde med. Der
er også mulighed for at tage på inspirationsture sammen rundt omkring i Aar-

hus for at lære hinanden bedre at kende
og få gode ideer til, hvad vi gerne vil lave
i Tranbjerg. Det kan være, at der er interesse for at lave en repaircafé i repairbilen,
vi har mulighed for at låne af Reuse. Det
kan også være, at gruppen bliver enige
om at lave fællesmiddage med fokus på
madspild og fællesskab. Mulighederne er
mange, og biblioteket har fået 15.000 kr.
til at få projektet skudt i gang. Derefter
skal vi bruge 10-12 uger på at prøve vores
ide af inden april 2022. Aarhus Bibliotekernes ønske er, at projektet kan blive bæredygtigt, så det kan fortsætte efter april
2022. Det er noget, vi sammen vil blive
klogere på undervejs, afhængigt af interessen, ønskerne og mulighederne hos jer
borgere.
Har du lyst til at være med?
Hvis du har læst denne artikel til ende og
har lyst til at høre mere om Sammen om
Verdensmål eller har lyst til at være med
til at lave aktiviteter med udgangspunkt
i verdensmålene i Tranbjerg, så kan du
skrive en mail til Emilie Lange fra Tranbjerg Bibliotek på embol@aarhus.dk. Du
er også velkommen til at ringe til hende
på 4185 6608.

M
Vi tilbyder kaffebord fra
13
Beringvej 1, 8361 Hasselager
Tlf: +45 6914 6777
kontakt@aarhushostel.dk
www.aarhushostel.dk

Inkl. eget privat lokale,
opdækning, servering.
Vi dækker altid op med hvide
duge, servietter, lys og blomster.
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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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rød rute

Indvielse af Rød Rute
I sjaskende regn og tordenbrag blev
Tranbjergs nye gå- og løberute Rød
Rute indviet.
Af Stina Christiansen
En masse friske walkere og løbere mødte
op i Bylivshuset Kirketorvet 10 søndag
den 20. juni klokken 10 under en mørk
himmel. Alle folk var også kun lige kommet ud på turen, da de mørke skyer pøste
vand ud, og det nærmest stod ned i tove.
Og sådan blev det ved i to timer, til de
sidste var kommet tilbage til Kirketorvet
10 fuldstændig gennemblødte med svuppende sko, og regndråber løbende af tøjet.
På trods af det trælse vejr syntes alle, at
Rød Rute var en god oplevelse. Det havde
ikke regnet 14 dage inden, og det regnede
heller ikke i mange dage efter. Men lige
præcis de to timer..
Borgerbudgettet
Rød Rute blev egentlig til under corona,
og blev til en ofﬁciel rute, da Tranbjerg
løber under Borgerbudgettet søgte om
30.000 kroner til markering af en ny rute
i byen og at få tegnet et kort over byen
med blandt andet løberuterne på.
Projektet blev godkendt, og det var bare om at komme i gang.
Teknik og Miljø-afdelingen i Aarhus
Kommune, som skulle hjælpe med at
markere ruten, havde et ønske om, at den
skulle gå igennem så meget af byens skove
som muligt.
De markerede ruten med de mørkerøde pæle, og Tranbjerg Løber markerede

pælene med pile og malede røde prikker
på træerne i skoven.
Brug ruten
Ruten er efterhånden blevet testet af mange og trampet godt til, så det bør være
til at ﬁnde rundt på den. Så prøv den
endelig.
Snart kommer der et nyt kort over byen i en folder, hvor ruten er med på, og
via en QR-kode kan du komme ind på en
hjemmeside, hvor du også kan se den på
et elektronisk kort.
Folderne kommer til at stå i små kasser
på nogle af de røde pæle rundt om i byen
inden længe.
Flere lokale erhvervsdrivende støttede
op om arrangementet, så der var vand fra
Djurslands Bank, bananer og æbler fra
SuperBrugsen og müslibarer fra Aarhus
Mæglerne.
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Fællesrådet på cykeltur
Fællesrådets bestyrelse er kommet
ﬂyvende fra start og har haft travlt op
til sommerferien. Der har være mange
ekstra møder med politikere, tidlig
inddragelse i udviklingsplaner og kontakt til borgere.
Af Regitse Rans for Fællesrådet
raditionen med en årlig cykeltur
rundt i Tranbjerg holder Fællesråd i
hævd. Det er vigtigt, at vi sammen ser de
steder, hvor der er ønsker om ændringer,
er udfordringer eller er lavet løsninger på
problemer.
Årets tur gik forbi Banestien, hvor
mange borgere ønsker belysning og en
forlængelse af stien langs banen, rundt
om søen og mod vest hen til Børupvej.
Vi har set, hvor der mangler belysning
på cykelstien på Jegstrupvej, fra Børupvej til Grønløkke Alle. Her kan være meget mørkt, og der er mange cyklister, som
skal krydse vejen i svinget ved rideskolen.
Vestergårdsparken blev besøgt, og vi så
de to cirkelbede, som er anlagt og tilsået
med engblomster fra frøpuljen. Samtidig
så vi ud over det område, som temaplanen ”Arealer til alle boligtyper” foreslår
udstykket i 300 parceller. Temaplanen er
send i høring frem til 31.august.
Cykelbroen over Beder-Bering vej blev
afprøvet, og vi så på, hvor Solbjerg-cykelstien skal krydse Tingskovs Alle.
Vi var forbi det nye tætbebyggede
Tingskovsparken, som er et eksempel på
boligfortætning i oplandet, og videre forbi søen og bakken på Tingskovs Alle. Her

T
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er der planer om udstykning af parceller
rundt om bakken ind mod Trankærvænge
og Kirkevænget.
Endelig sluttede vi af med at se Junglestien, som er blevet etableret ved Naturcenteret og Trampestien.
Oplandsudvalget
Oplandsudvalget har tidligere være på
besøg i Tranbjerg og ﬂere andre oplandsbyer, og Fællesrådet har deltaget i diverse
møder og workshops sammen med udvalget. Nu har Oplandsudvalget lavet
en række anbefalinger til, hvordan oplandet styrkes. I oplandet bor ca. 20%
af kommunens indbyggere, i Tranbjerg
bor 10.000. Det har stor betydning for

fællesråd
os, at vi inddrages, når der skal udvikles
og træffes beslutninger for vores by og
område.
Oplandsudvalgets anbefalinger er
hængt op på 4 overordnede temaer:
• Tættere kobling mellem byråd og
fællesråd
• Infrastruktur og byudvikling
• Kultur og fritidstilbud
• Kommunikation
Møder med politikere
Tilsyneladende er Oplandsudvalgets anbefalinger allerede er taget til efterretning.
Vi har i juni måned haft tre gode dialogmøder møder med Rådmand Thomas
Medom og Jan Ravn (SF), Steen Bording
(A) og Borgmester Jacob Bundsgaard.
Det har givet os fantastiske muligheder
for at tale om mange af de udfordringer,
tiltag og aktiviteter, vi har i Tranbjerg nu.
Men også hvad vi ser kan blive en udfordring, når vi bliver endnu ﬂere borgere i
Tranbjerg.
Vi vil gerne være ﬂere, og der er stadig
brug forskellige boligtyper. Der er brug
for både eje-, andels- og lejeboliger af for
skellig art, men nok især mindre boliger.
Desuden er det vigtigt, at vi fortsat har
grønne kiler og at infrastrukturen sikres.
Det skal forsat være let at færdes, fx på
cykel, og der skal være god adgang til offentlig transport.
Tranbjergskolen, med de to slidte skolematrikler, mangel på faglokaler og indretninger, som ikke længere passer til de
årgange, der er fordelt på de to afdelinger,
trænger til et markant løft. Det optimale
vil være at bygge en ny skole, der er tilpasset moderne behov og det fremtidige
elevtal. Men det ser ikke umiddelbart ud
til at være kommunens plan.

Vi oplever også knaphed på idræts- og
kulturfaciliteter og mødesteder. Den udfordring bliver ikke mindre med et stigende indbyggertal.
Vi har talt om traﬁkstøj langs landevejen, harmonisering og privatisering af
veje og visioner for en udvikling og et ansigtsløft til Kirketorv. Kirketorvets gamle
bygninger kan med fordel udskiftes med
nye, måske i to eller ﬂere etager, der kan
rumme sundhedshus, kulturfaciliteter og
mødesteder, måske kontorer og seniorlejligheder, men det kræver, at der laves en
lokalplan for det.
Tidlig inddragelse
Vi vil meget gerne inddrages tidligt i udviklingsprojekter, der berører vores by
– for så er projekterne lettere at påvirke.
Heldigvis har kommunen sat sig for at
øge borgerinddragelsen i langt ﬂere opgaver, forhold og udviklingstiltag end
tidligere.
I juni deltog Fællesrådet sammen ejerforeningerne rundt om den grønne kile,
bakken overfor Tranbjerg Sø, i et møde,
hvor vi ﬁk en orientering om den foreløbige plan for udstykning af området.
Vi havde mulighed for at stille spørgsmål
og komme med kommentarer til planen,
inde den bliver forelagt Rådmanden og
sendt videre til Byrådet.
Området er oprindeligt udlagt til rekreativt område eller park, men det er aldrig blevet etableret. Derfor indeholder
planen både et rekreativt område, som
skal være af højere kvalitet end det nuværende og en række små parceller, hvor der
kan bygges i 1-2 etager. En del af området
er ret fugtigt, så det udfordrer, hvordan
der kan bygges. Projektet hedder X096 og
kan ﬁndes på kommunens hjemmeside.

``

| 51

fællesråd

der. Måske kan nogle foreninger, borgergrupper og ildsjæle med fordel støtte hinanden og samarbejde om at udvikle projekter eller måske lave fælles ansøgninger
om midler og tilskud til aktiviteter, lokaler eller andet.

Forhåbentlig bliver de ﬂeste af de bemærkninger, problemstillinger og forslag,
som ejerforeningerne og Fællesrådet bidrog med, tage til efterretning. Hvis planen sendes videre til godkendelse i Byrådet, vil den sidst på året komme ud i offentlig høring.
Nye tiltag
Fra august vil Fællesrådet tage initiativ til
møder med medlemsforeninger og borgere, som kan have glæde af at tale sammen.
Det kan fx være, når der er sendt lokalplaner og projekter ud i offentlig høring,
og det vil være relevant at tale sammen
på tværs af grupperinger. Det vil give mulighed for fælles fodslag og udveksling af
ideer til de høringssvar, som skal laves til
kommunen. Det er ikke umiddelbart tanken, at fællesrådet skal lave høringssvarene, men det kan ikke udelukkes, at Fællesrådet også lave høringssvar i nogle sager.
Vi vil også arbejde på at bringe foreninger og ildsjæle tætter sammen, så der
måske kan opstå nye og stærke samarbej-
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Hvad gør jeg ved…
Fællesrådet får rigtig mange henvendelser
fra borgere om for højt græs, om cykelstier, som trænger til at blive fejet, om træer
og hække, der generer, om veje, som harmoniseres eller støjer, om rotter og meget andet. Det er ikke alt, som Fællesrådet
kan gøre noget ved, men der kan være
hjælp at hente andre steder.
Flere arealer er omlagt til ”blomstereng”, mens andre grønne områder
med vilje ikke bliver klippet. Det er en del
af ”Vild kommune” og ”Aarhus blomstrer
vildt”. Du vil derfor opleve, at nogle områder ikke ser ud, som de plejer. Bliver du
opmærksom på andre vedligeholdsopgaver, som måske er blevet glemt, kan du
indberette det i App’en ”Borgertip Aarhus
Kommune”.
Hvis du oplever gener og uenighed om
hække, træer og lignende kan kommunens Hegnsyn kontaktes. Hegnsynet kan
mægle og være med til at ﬁnde løsninger
på problemerne.
Rotteproblemer skal altid anmeldes til
kommunen! Det kan du gøre på kommunens hjemmeside.
Aarhus Kommune har besluttet at harmonisere og privatisere ﬂere veje, også i
Tranbjerg. Hvis din vej skal harmoniseres,
og I skal oprette et vejlav, kan du ﬁnde
hjælp og oplysninger på
www.Tranbjerg.dk.

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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Dækningsgraven ved Laurbærvænget 56.

Tranbjergs ﬁre dækningsgrave
Ordet dækningsgrav er blevet den ofﬁcielle betegnelse for det, som man
tidligere kaldte beskyttelsesrum eller
bunker. I Besættelsens sidste år blev
der anlagt ca. 6.000 af dem i Danmark på grund af frygt for luftangreb.
I dag ﬁndes der omkring 3.200, og ﬁre
af dem er placeret i Tranbjerg.
Af Lars Kjærsgaard Johansen – Tranbjerg
Lokalhistoriske Samling
1. verdenskrig 1914-1918 skete
U nder
der en stor våbenteknologisk udvikling, og en væsentlig nyskabelse var, at ﬂyvemaskinen blev inddraget i krigen. I løbet af krigen blev der udviklet både jagerog bombeﬂy, og dermed blev luftkrigen
en del af krigsførelsen. I 1. verdenskrig
ﬁk de militære ﬂy ingen afgørende betydning, men alle blev klar over, at eventuelle
nye krige ville blive ført på en anden måde end tidligere.

54 |

Befolkningens frygt voksede i sidste
halvdel af 1930´erne, hvor Hitler førte en
aggressiv udenrigspolitik, og modsætningerne mellem de europæiske lande blev
tilspidset. I den spanske borgerkrig fra
1936-1939 støttede Hitler general Franco,
og det var tyske ﬂy, der i april 1937 gennem tre timer sønderbombede den nordspanske by Guernica, selv om der ikke var
militære mål. Det var første gang, en by
blev udsat for et omfattende luftangreb,
og 200-300 mennesker omkom.
Det var medvirkende til, at der i England blev udarbejdet evakueringsplaner
for London og andre sydengelske byer, og
planerne fokuserede især på at få børnene
ud af byerne. I alt blev to-tre millioner
evakueret i kortere eller længere tid.
Danske forholdsregler
Også i Danmark begyndte politikerne at
tage initiativer til at beskytte befolkningen mod følgerne af eventuelle luftangreb.
Der blev vedtaget nogle luftværnslove, der

historie
i kommunalt regi skulle skabe beskyttelse for civilbefolkningen, og den centrale
myndighed var Statens Civile Luftværn,
der blev oprettet i maj 1938, og det var
især baseret på frivillig mandskab. Statens Civile Luftværn sørgede for at uddanne personer, der med brand- og redningsmateriel kunne indsættes mod krigsskader, og det ﬁk også opstillet sirener til
varsling af befolkningen i alle større byer.
Der blev også oprettet mange lokale
luftværnsforeninger, der udelukkende bestod af frivillige. Fra 1942 blev der også
oprettet luftværnsforeninger i landdistrikterne, bl.a. i Tranbjerg. Jens Mikkelsen,
der er en af forfatterne til bogen ”Tranbjerg – før og nu”, var med i foreningen,
og han skrev, at formålet var at hjælpe
folk, der var kommet til skade som følge af luftangreb. Han skrev også, at der
blev holdt ﬂere meget realistiske øvelser
på skolen og i gymnastiksalen. Ved en af
øvelserne blev et par kvinder, som var på
vej til kirke, så dårlige ved synet af de personer, der skulle spille ”dødeligt kvæstede”, at de måtte gå hjem igen.
Beskyttelsesrummene i Tranbjerg og Slet
Der blev foretaget mange luftangreb på
byer under anden verdenskrig, men et af
de alvorligste var englændernes og amerikanernes angreb på Hamborg i juli 1943,
som dræbte ca. 40.000 mennesker og lagde store dele af byen øde. Det ﬁk Statens
Civile Luftværn til at indse, at de daværende tilﬂugtsrum i Danmark ikke kunne
yde tilstrækkelig beskyttelse ved et større
luftangreb.
Derfor begyndte man at udarbejde
en ny form for beskyttelsesrum, de såkaldte betondækningsgrave, som ﬁk deres
navn, fordi de var lavet af beton, de var

Indgangen til dækningsgraven på hjørnet af Sletvej og
Ellemosevej maj 2021. I dag er der sat en lås for døren til
rummet.

gravet ned, og de var beregnet til at søge
dækning i. Opførelsen af dem begyndte i
marts 1944, og ved Besættelsens ophør ca.
et år senere var der opført ca. 6.000. Derudover blev der også indrettet ﬂere tusinde nødbeskyttelsesrum i kældre til lejligheder og bygninger. To af de nyopførte
dækningsgrave lå i Tranbjerg, ét i Tranbjerg og ét i Slet, altså i de mest befolkede
områder i Tranbjerg sogn.
De to dækningsgrave eksisterer endnu.
I Tranbjerg ﬁndes den ved et grønt område på Tranbjerg Tværvej tæt ved Stationen, og det er den mest synlige af dækningsgravene i Tranbjerg sogn, idet der
kun er græs på den, og det bliver slået. I
maj ﬁk arkivleder Niels Brammer en aftale med Teknik og Miljø Aarhus Kommune, som har opsynet med dæknings-
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at folk kunne opholde sig i dem i ca. en
halv time i dem, indtil bombardementer var ovre, men det var muligt at blive i
rummet i længere tid.
Dækningsgraven i Slet ligger på hjørnet af Sletvej og Ellemosevej, og det er
den mest skjulte dækningsgrav i Tranbjerg. Hvis man ikke kender dens eksistens, kan man stå to meter ved siden af
den uden at se den, for den er totalt tilgroet med træer, buske og anden bevoksning. Det eneste synlige er nedgangen til
beskyttelsesrummet, som i modsætning
til de øvrige dækningsgrave ikke er lukket med betonelementer. I maj stod døren ind til rummet endda åben og havde
åbenbart gjort det et stykke tid, men nu
er der sat en solid lås for døren.
To ansatte i Teknik og Miljø åbnede dækningsgraven på
Tranbjerg Tværvej i maj 2021.

gravene, og et par ansatte kom og åbnede
dækningsgraven på Tranbjerg Tværvej, så
medarbejdere fra Tranbjerg Lokalhistoriske Samling kunne se det indre af den.
Dækningsgraven består som langt de
ﬂeste andre i Aarhus af et rørformet rum
lavet af færdigstøbte betonelementer med
en vægtykkelse på 15 centimeter. Der
er plads til 50 personer i det ca. 18 meter lange rør, som har en diameter på ca.
2 meter. Fra indgangsdøren kan man se
ventilationsrøret, men der er intet inventar i rummet i dag. I den modsatte ende
er der en nødudgang. Under krigen var
rummet udstyret med to rækker bænke
over for hinanden, værktøj, en førstehjælpskasse, vanddunke og vandkrus samt
et nødkloset. Der var også nødbelysning,
og ventilationen var udstyret med gas- og
støvﬁltre. Dækningsgravene var skabt til
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Den kolde krig
Den anden verdenskrig blev afsluttet med
de to mest frygtindgydende luftangreb
på byer, som verden endnu har set, da
amerikanerne kastede atombomber over
Hiroshima og Nagasaki i august 1945.
Man regner med, at mellem 150.000 og
200.000 døde.
Statens Civile Luftværn blev nedlagt i
1949, og i stedet oprettede regeringen Civilforsvaret, som ﬁk ansvaret for beskytte
og hjælpe befolkningen i tilfælde af krig
eller katastrofer. Som følge af udviklingen
i Den kolde krig, især udbruddet af Koreakrigen i 1950, satte Civilforsvaret gang i
ﬂere initiativer for at forbedre beredskabet. Således istandsatte man de ca. 5.000
eksisterende dækningsgrave, og man byggede ca. 700 nye, som var bedre til at give beskyttelse mod den nye atomtrussel.
Samtidig blev der indført et krav til alle
større nybyggerier om, at de skulle konstrueres med forstærkede kældre, der hur-

historie

Dækningsgraven ved Laurbærvænget 32.

tigt kunne indrettes til beskyttelsesrum,
de såkaldte sikringsrum.
I begyndelsen af 1962 husstandsomdelte Statsministeriet pjecen ”Hvis krigen
kommer”, der beskrev hvordan danskerne
skulle forholde sig i tilfælde af krig, og Civilforsvarets opgaver blev også beskrevet.
Danskerne skulle altså forholde sig til tanken om, at en stormagtskrig kunne bryde
ud, og tanken blev forstærket ved udviklingen i Den kolde krig, der kulminerede
i begyndelsen af 1960´erne. Berlinmuren
var blevet opført i 1961, og i oktober 1962
indtraf Cuba-krisen.
Dækningsgravene på Laurbærvænget
På grund af udviklingen i Den kolde krig
blev der ikke fjernet dækningsgrave, men
det skete nogle gange, at eksisterende
dækningsgrave blev ﬂyttet, hvis der blev
mere behov for dem andre steder. Det
må være baggrunden for de to store dækningsgrave, der beﬁnder sig tæt på hinanden på Laurbærvænget. Det har ikke
været muligt at få oplysninger om dem
hos Teknik og Miljø Aarhus Kommune,
men de må være anlagt i 1960´erne eller
1970´erne, da nybyggeriet begyndte ved
Østerby Alle. De første huse i Havebyen
blev bygget i sidste halvdel af 1960´erne,
mens boligerne ved Laurbærvænget blev
bygget efter 1979.
De to dækningsgrave ligger over for
Laurbærvænget 32 og 56, og selv om der
er bevoksning på dem, ses de tydeligt. Det
er lidt usædvanligt, at de er placeret i et

område med række- og parcelhuse, for
oprindeligt blev dækningsgravene placeret
ved traﬁkerede steder, så folk der ikke var
hjemme eller på arbejde kunne søge tilﬂugt i dem, hvis sirenen gik i gang.
I dag
Den kolde krig varede til 1989-1990, da
Muren faldt og Sovjetunionen brød sammen. Det medførte en anden opfattelse
af trusselsniveauet, og civilforsvaret blev
skåret kraftigt ned. Man besluttede dog
at bevare betondækningsgravene, og kun
enkelte er blevet fjernet i de sidste 30 år.
Der er stadigvæk over 250 af dem i Aarhus. I de senere år har Aarhus Kommune
udlejet en lille del af dem, og de er blevet
brugt som opbevaringsrum, vinkælder,
øvelokale eller til forskellige kulturelle
arrangementer.
Det er heldigvis udtryk for nye tider.
Det kan være svært at forestille sig, hvor
udbredt frygten for krig var for 60-75 år
siden, da dækningsgravene blev anlagt,
men de står som en slags monumenter og
minder os om det.
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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
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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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Kirke og Sogn
HØ STGUDSTJENESTE
Det er en gammel tradition i hele landet at holde høstgudstjeneste en gang
om året for at give plads til vores taknemmelighed.

Kom derfor også i år til høstgudstjeneste i Tranbjerg kirke den 19.
september kl. 10.00.
Vi pynter kirken med nogle af årets afgrøder, og hvis du har noget fra haven
eller marken at bidrage med, så er du
velkommen til at tage det med i kirken.

Efter gudstjenesten er der høstfrokost i
Sognegården.
Pris 40 kr. Børn gratis.
Tilmelding senest onsdag 15. september
til kirkekontoret eller på hjemmesiden.
I forbindelse med frokosten holder vi
auktion med de grøntsager og frugter,
kirken er blevet pyntet med. Pengene
fra auktionen, lige som fra indsamlingen i kirken, går til Kirkens Korshær.
NB. Der tages forbehold mod coronasituationen. Følg med på kirkens hjemmeside.

Info …
Kirkekontoret, Sognegården,
Kirketorvet 2, 8310 Tranbjerg
86 29 57 33 / www.tranbjergkirke.dk
kontor@tranbjergkirke.dk
Tirsdag-torsdag kl. 10.00–12.30
Mandag og 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
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 8. august
10.00 Gudstjeneste v. Anja Stokholm
Onsdag 11. august
10.30 Gudstjeneste på Aarhus Friplejehjem v. David Kessel
Søndag 15. august
10.00 Gudstjeneste v. Mia Knudsen
Lørdag 21. august
Konﬁrmation af 7.c v. Anja Stokholm
Konﬁrmation 7.d v. Mia Knudsen
Søndag 22. august
Konﬁrmation af 7.a v. David Kessel
Konﬁrmation af 7.b v. David Kessel
Onsdag 25. august
10.30 Gudstjeneste på Aarhus Friplejehjem v. Anja Stokholm
14.00 Gudstjeneste på Tranbjerg Lokalcenter v. Anja Stokholm
Søndag 29. august
10.00 Gudstjeneste
Torsdag 2. september
17.00 Gud og Spaghetti v. David Kessel
Søndag 5. september
10.00 Gudstjeneste v. David Kessel
Onsdag 8. september
10.30 Gudstjeneste på Aarhus Friplejehjem v. Mia Knudsen
Søndag 12. september
10.00 Gudstjeneste v. Mia Knudsen
Søndag 19. september
10.00 Høstgudstjeneste v. Katja Ejstrup
Stritzinger

Søndag 26. september
10.00 Gudstjeneste v. Katja Ejstrup
Stritzinger
Onsdag 29. september
14.00 Gudstjeneste på Tranbjerg Lokalcenter v. Mia Knudsen
Søndag 3. oktober
10.00 Gudstjeneste v. David Kessel
Søndag 10. oktober
10.00 Gudstjeneste v. David Kessel

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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Hverdagsbilleder
Anja Stokholm

D

er står en ﬂok teenagere på et
gadehjørne. Nogle med deres cykler, andre på gåben. De har skoletasker
med – eller sådan nogle tasker og net,
som skal gøre det ud for deres skoletasker. Men det særlige er, at de faktisk
har skolebøger med sig. Og at de er på
vej til skole. For første gang i mange måneder skal de have en skoledag, hvor de
kan mødes og samles i et klasselokale.
En skoledag hvor de kan sende stjålne
blikke til hinanden og aﬂæse alt det,
der ellers bare stivner og forsvinder
bag en skærm. Der er ikke noget at sige
til, at de virker lidt tøvende og kejtede
bag deres smil. De har trods alt ikke set
hinanden i ﬂere måneder.
Jeg løber forbi dem på en morgenløbetur, og det kommer bag på mig, hvor
stort et indtryk synet af en ﬂok teenagere gør på mig. Det er et helt almindeligt
hverdagsbillede, som vi alle sammen
har set et utal af gange, når vi selv er på
vej til en af dagens mange gøremål.
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Men denne dag er hverdagsbilledet
noget helt særligt. Faktisk så særligt at
jeg får en klump i halsen og mærker en
boblende taknemmelighed over, at vi
igen får lov til at opleve noget så hverdagsagtigt som teenagere i ﬂok.
Måske har coronaen lært os at se
med nye øjne på vores hverdag. Det er
som om, vi pludselig på en ny måde ser
alt det, som vi hele tiden har haft, men
som vi bare ikke tidligere har tænkt
over. Dét som vi tidligere i farten måske
glemte at tillægge værdi på den måde,
som vi gør nu. Nu hvor pandemien på
den hårde måde har gjort os mere klarsynet.
Blandt alt det ødelæggende pandemien har ført med sig, kan man håbe
på, at der til trods alligevel kan blomstre
nye indsigter frem. Som f.eks. taknemmelighed over de hverdagsbilleder, der
møder os. Bedre blik for at se det store
i det små. Og måske vi endda også bliver bedre til at gøre vores sorteringsarbejde, så vi med mere sikker hånd
kan sortere mellem dét, der måske nok
er vigtigt og så dét, der er det allervigtigste.
I skrivende stund er vi på vej ind i en
solrig sommer. Efter sommer og ferie
venter der os forhåbentlig en ny hverdag - fyldt med mange ﬂere af de hverdagsbilleder, der er med til at udgøre
fundamentet for vores liv. 

Menighedsmøde for Tranbjerg-borgerne
tirsdag den 31. august kl. 19.00 i Sognegården
Sædvanen tro afholder Menighedsrådet for Tranbjerg Sogn hvert år et offentligt menighedsmøde, hvor rådet orienterer om arbejdet inkl. økonomien i den forgangne periode. Efter kigget i bakspejlet fortæller Menighedsrådet om, hvilke beslutninger vi har truffet vedrørende aktiviteter fremover,
samt hvilke ønsker vi selv har til fremtiden.
I 2023 har vi 50 års jubilæum som selvstændigt pastorat. Det skal naturligvis
markeres. Hvordan? – ja, det og meget, meget andet vil Menighedsrådet
rigtig gerne i dialog med Tranbjerg-borgerne om. Derfor vil vi i videst muligt
omfang søge dialogen med nuværende og fremtidige brugere samt borgere
helt generelt. Som tidligere skrevet i kirkebladet ønsker vi at være den bedste udgave af en nutidig kirke, der imødekommer ønsker, behov og krav fra
sognets beboere.
Siden sidste års menighedsmøde 18. august har vi vist, at vi kan implementere det forholdsvis nye begreb SAMSKABELSE med andre sektorer, offentlige såvel som private. Barselshøjskolen, der blev gennemført i foråret med
kirken og Tranbjerg Bibliotek som arrangører og med bidrag fra en fysioterapeut fra Tranbjerg Fysioterapi, en familieterapeut fra Folkekirkens Familiestøtte, en lokal forfatter og en af vore præster, er et rigtigt godt eksempel.
Et andet godt eksempel er Sognegården som kviktestcenter. Efter inderlig
anmodning fra Aarhus Kommune har Sognegården i perioden 9. marts til
2. juli fungeret som det lokale kviktestcenter. Menighedsrådet har stillet
Sognegårdens ﬁne lokaliteter til rådighed for kommunen og til stor glæde
for lokalsamfundet tirsdage, fredage og søndag – ganske gratis. Derudover
har vi leveret arbejdskraft, primært fra frivillige kræfter. Ca. 25 frivillige har
uselvisk stillet sig til rådighed som ”vagter” og som praktisk serviceorgan
for Falcks podere og befolkningen – uden at få en klingende mønt for det.
Kom og vær med denne aften og deltag i debatten. Hjælp os og dermed dig
selv til at gøre kirken til et centralt omdrejningspunkt, også i dagligdagen,
for alle Tranbjerg-borgere – børn såvel som unge, midaldrende og ældre.
På vegne af Menighedsrådet
Birgitte Pedersen, formand

Kirke og Sogn •
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ONSDAGS
 FORUM
Eftermiddage, der giver et løft!

Onsdag den 1. september kl. 14.00

Onsdag den 6. oktober kl. 14.00

Sønderjysk
kaffebord
lavet af Ulla og Klaus Astrup.
Det er er dagen, hvor kage, kaffe og
hygge er i højsæde.
Lars Lindgrav:

Min morfar var
skomager på Fyn
Lars fortæller midtfynske røverhistorier
fra virkelighedens overdrev. Lars' moffar var skomager i Hillerslev ved Ringe,
hvor han efter en kortere karriere ved
landbruget ﬁk sit udkomne fra starten
af 1930'erne. Morfar var fuld af gode historier om livet på landet og i den lille
by, og foredragsholderen væver det
sammen med moffars egen historie.
Det er muntert og på fynsk!
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Pris 50 kr.
Tilmelding på kirkens hjemmeside.

BASARGRUPPEN
Efter lang tid med Covid-19-restriktioner satser vi på, at vi i år kan afholde
basar i Sognegården lørdag den 6. november 2021.
Derfor vil basargruppen starte igen i
Sognegårdens kælder den 12. august fra
kl. 14 – 16.
Vi hygger os med en kop kaffe, medens
vi laver håndarbejder og udveksler
ideer. Der er plads til nye deltagere, og
vi modtager gerne brugbare stofrester
og garn. Vi mødes den 2. og 4. onsdag i
hver måned indtil basaren.

Å RS T I D S

Café

Fællesskab og
hygge
er overskriften på vores ÅrstidsCafé.
Hvis du har lyst til at komme lidt ud
og være sammen med andre over
et måltid, så er Tranbjerg Kirkes
ÅrstidsCafé måske noget for dig.
Vi mødes næste gang tirsdag den 14.
september kl. 17.00.
Vi begynder aftenen med en aftensang i kirken, og derefter spiser vi
sammen i Sognegården.

Som hidtil går overskuddet fra basaren til brønde i det nordlige Malawi,
hvor de mangler rent drikkevand, så
børnene bliver syge, og nogle dør. En
brønd koster ca. 50.000 kr., og inkluderet i den pris er, at de voksne oplæres til
at vedligeholde brønden, samt at de får
frø til grøntsager og oplæres til lodret
dyrkning, så de har størst mulig nytte
af vandet. Desuden er klimaet i Malawi
sådan, at man med tilstrækkeligt vand
kan høste 2 – 3 gange om året. Det betyder, at børnene kan få mad, inden de
skal i skole.
Grethe Gylling

Sognepræst Mia Knudsen fortæller
om en studietur til Israel i marts
2020. I regi af præsternes efteruddannelse drog en ﬂok præster af
sted for at skrive prædikener i et
udvalg af de faktiske steder, evangeliet udspillede sig.
Pris 100 kr. ekskl. drikkevarer, som
kan medbringes eller købes.
Tranbjerg Kirkes ÅrstidsCafé henvender sig til alle aldersgrupper,
enlige som par – vi håber på at se
jer!
Tilmelding senest 7. september til
Ulla Astrup
86 29 58 97 eller
u.k.astrup@webspeed.dk

Kirke og Sogn •
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De første spæde skridt på rejsen
for Tranbjerg Kirkes nye børnekor
Hvis nogen har set en ung kvinde komme vandrende ad Tranbjergs veje med
glade skridt og en guitar i hånden, har
det nok været mig.
I løbet af juni har jeg nemlig været ude
og synge med førskolebørnene i Tranbjergs børnehaver, og jeg må glædessprudlende konstatere, at Tranbjerg
vrimler med sangglade børn. Jeg håber,
jeg får dem at se igen, når jeg endelig
kan starte kor til august.
Hvis bare en lille del af alle de dygtige
og engagerede børn, jeg har sunget
med, møder op, tegner der sig et billede af mange forrygende musikalske og
sociale oplevelser for Tranbjerg Kirkes
Børnekor.
Vi har sunget højt og vildt, men også
stille og smukt, og så har vi snakket om
alt det, man kan med stemmen og prøvet noget af det.
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Som bonusgevinst er jeg kommet lidt
rundt i byen, og det har været dejligt
for en udefrakommende som mig.
Jeg går på sommerferie med mange
store sommerfugle i maven.

Anna Bilde Jacobsen,
Børnekorleder i Tranbjerg Kirke

Toddlersalmesang
Næste hold starter 3. onsdag i august.
Børn synger – også i kirken. Derfor indbyder vi alle børn i alderen 1-5 år sammen med deres voksne til salmesang i
kirken.
Toddlersalmesang er fortsættelsen til
babysalmesang og henvender sig til
alle børn og naturligvis deres forældre,
bedsteforældre og alle, som kan lide at
synge sammen med børn.
Toddlersalmesang foregår i kirkerummet, hvor vi har bredt tæpper ud. Vi
synger salmer med fagter og rekvisitter,
tænder lys, danser og bevæger os rundt
i det smukke kirkerum. Vi slutter af med
frugt og saftevand.
Obs! Medbring et tæppe at sidde på samt
tykke sokker eller hjemmesko.

BØRN I KIRKEN

Gud og Spaghetti
Torsdag 2. september kl. 17.00
v. David Kessel
Torsdag 14. oktober kl. 17.00
v. Mia Knudsen
En let børnegudstjeneste for alle sanser,
med fortælling, sang og leg.
Gudstjenesten varer ca. ½ time, hvorefter der er fællesspisning, kreabord og
godnatsang i Sognegården.
Spring madlavningen over og
tag børnene med i kirke!
Børn gratis. Voksne: 30 kr.

Denne sæson er tilmelding nødvendig.
Se mere på hjemmesiden.
Kirke- og kulturmedarbejder
Gitte Ranfelt Laugesen

Tilmelding til spisning på
www.tranbjergkirke.dk eller
tlf.: 86 29 57 33
senest dagen før.

Kirke og Sogn •
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Farvel til testcentret
Fredag den 2. juli kl. 19.00 sluttede en
speciel periode for Sognegården. Siden
tirsdag den 9. marts fungerede Sognegården som center for Falcks Coronakviktest, men efter 40 åbningsdage var
det så slut.
I de første uger var der kun åbent om
tirsdagen, fra 2. april også om fredagen.
Fra 2. maj kom søndagen til med 5 åbningstimer. Samtidig blev tirsdage og
fredage udvidet med åbningstid fra 5 til
7½ time, i alt 20 ugentlige timer.
I de to forudgående udgaver af kirkebladet har jeg fortalt om, hvordan det
kom i stand, at Sognegården blev ”udnævnt” til at være testcenter. Her har
jeg også berettet om, hvordan behovet
steg uge for uge.
Dagen med ﬂest testede blev fredag
den 14. maj, hvor 729 personer blev testet over 7½ time! Således oplevede vi,
at ca. 1900 personer ugentligt gik gennem Sognegården i de uger, hvor behovet var størst!
I takt med at ﬂere og ﬂere personer
blev vaccineret, har det stået krystalklart, at behovet for test blev mindre
uge for uge. Tallene har talt sit tydelige
sprog. Fredag den 18. juni blev 396 testet, mens 424 blev testet fredag den 25.
juni. Derfor var det da heller ikke nogen overraskelse, da jeg blev ringet op
af Aarhus Kommune, der meddelte, at
vi måtte ”få fri”, når vi lukkede og slukkede fredag den 2. juli.
Denne store opgave har vi løst parallelt med vore forpligtelser som kirke.
Det har ikke altid været nemt parallelt

at skulle dække kommunens behov for
at få testet ﬂest mulige borgere med de
mange kirkelige forpligtelser, herunder
ikke mindst bisættelser og begravelser.
Specielt har folks behov for at parkere
så tæt på indgangsdøren som muligt
karamboleret med behovet for parkering for gæster til de kirkelige handlinger og for besøgende til kirkegården.
På et tidspunkt var der så bastant et
kaos, at vi bad kommunen opsætte
skiltning, der henviste til parkering på
centrets store parkeringsplads, som
kirken også har en andel i. En del rettede sig pænt efter skiltningen, der også
henviste til testkøen, mens det lykkedes andre at ignorere den.
Afslutningsvist takker jeg endnu en
gang, også på kommunens vegne, de
mange frivillige for den store indsats
og vore egne medarbejdere for ekstra
arbejde og ﬂeksibilitet. Jeg er sikker på,
vi alle glæder os til mere normale tider,
hvor vi kan bruge de mange gode kræfter på at servicere vore medborgere på
andre måder.
Menighedsrådet er stolt over at have
bidraget til at løse en så vigtig samfundsopgave og på den måde servicere lokalsamfundet. Vi håber, at de
lokale borgere, der måske aldrig eller
sjældent har besøgt Sognegården, nu
nemmere ﬁnder vej og har fået lyst til
at deltage i de mange aktiviteter og arrangementer, der løbende foregår dér.
Man har i hvert fald ved selvsyn kunnet
konstatere en lav dørtærskel.

På menighedsrådets vegne
Birgitte Pedersen, formand

Shop -Amok
Genbrugs børnetøj

Babysalmesang
begynder endelig igen
3. tirsdag i august
Tilmelding på tranbjergkirke.dk er nødvendig.
Det bliver et sammensurium af salmesang, nærvær, lystænding, bønner, fagter, fordybelse, sanselighed og hygge.

,6KRS$PRN¿QGHUGXGHW¿QHW¡M
WLODOOHIRUPnOWLOHQSULVGHU
J¡UGHWEnGHELOOLJWRJVMRYWDWEOLYH
NO GWSn

Bagefter drikker vi kaffe og snakker
sammen på tæpper i solen uden for kirken eller i Sognegården.

+XVNDW6KRS$PRNLNNHWDJHULPRG
NUHGLWNRUW

Holdene ligger tirsdage kl. 9.30 og kl.
11.00.

%XWLNNHQKDUnEHQWKYHU
PDQGDJIUDNO±
VDPWO¡UGDJLPnQHGHQNO±
L6RJQHJnUGHQVN OGHU
,QGJDQJYLDVWLHQEDJ6XSHU%UXJVHQ

Vi glæder os til at se dig!
Gitte Ranfelt Laugesen,
kirke- og kulturmedarbejder og
Branko Djordjevic, organist

$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 •

11

Barselshøjskole
– når samskabelse lykkes
Dette forår opstod en ny aktivitet i Tranbjerg, Tranbjerg Barselshøjskole, som et
resultat af et samarbejde mellem mange gode lokale kræfter.
Tranbjerg Kirke og Tranbjerg Bibliotek har været arrangører, og indholdet
er blevet tilrettelagt ud fra ideer og input fra lokale småbørnsforældre.
Tranbjerg Fysioterapi har bidraget
med foredrag, ligesom vores lokale
forfatter, Linda Karen Prahl J. har lavet
oplæsning og workshop med deltagerne. Familieterapeuter fra Folkekirkens
familiestøtte bidrog til barselshøjskolen med foredrag om familieliv og par-
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forhold, og sognepræst Mia Knudsen
holdt oplæg om livsovergange. I alt
blev det til 4 fagligt spændende, lærerige og hyggelige fredage med god
plads til børn og barselssnak.
Vi glæder os til den nye sæson i september/oktober.
Sarah Dammand Larsen,
biblioteksformidler, Tranbjerg Bibliotek
Gitte Ranfelt Laugesen,
kirke- og kulturmedarbejder,
Tranbjerg Kirke

Tak for en genial Barselshøjskole
for mor og baby!
Jeg har deltaget i barselshøjskole ved
Tranbjerg Bibliotek og Kirke. Det har
været en genial opﬁndelse efter min
mening.
Det er første gang, at jeg oplever et så
stærkt et tilbud med så ﬁn en spændvidde af viden for mig som forælder
med spædbarn.

foregår. Det er nemt, fordi du ikke skal
forberede noget, inden du dukker op,
men du skal derimod blot møde op og
tage imod ny viden, imens du bliver forkælet med mundgodt.
Barselshøjskolen kan varmt anbefales!
Maria Korsholm Larsen,
mor til Asger på 9 måneder

Det er dejlig nemt og fantastisk at møde
op til foredrag og oplæg, som er super
relevant for mig som mor, menneske og
kvinde. Jeg føler mig set, hørt og forstået. Alle de tanker og følelser, som er
indeni mig, bliver kastet op i luften og
sat i et nyt perspektiv, og jeg går derfra
gang på gang med en ny forståelse af
mig selv som mor, hustru og menneske.
Spændvidden af indholdet går alt fra
viden om bækkenbunden, til at grave
et åndehul med Linda Karen Prahl J. og
præstens ord om overgange som sætter sit præg på livet. Der bliver sat tid
af til at drøfte emner med de andre forældre, og det har været en dejlig måde
at møde andre mennesker på. Nye bekendtskaber bliver måske til nye venskaber?!
At det er dejligt nemt at komme til Barselshøjskolen, skyldes især at der er
plads til, at dit lille barn kan ligge foran
dig på de rullemåtter, som er lagt ud
til formålet, og der kan pusles, mades,
ammes og puttes, alt imens oplægget
Kirke og Sogn •
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Barselshøjskolen i Tranbjerg
Efterår 2021
Vi gentager succesen og indbyder forældre på barsel til Barselshøjskole i
Tranbjerg.
Her kan du tage din baby med og være
en del af et fagligt og socialt fællesskab
med højt til loftet, hvor vi bliver klogere sammen, snakker om livets store
spørgsmål og samtidig lærer nye mennesker at kende.
På barselshøjskolen får du viden om
emner, der vedrører forældreskab, bl.a.
fra en sundhedsfaglig og litterær vinkel.

Program
24. september
Agnes Holst, Tranbjerg Fysioterapi:
KROP: mors og babys.
1. oktober
Linda Karen Prahl J., forfatter og
formidler:
Moderskabslitteratur og kreativ ilt
i barselsperioden – hvordan?
8. oktober
Christine Bugge Nielsen, sognepræst
i Malling Kirke:
Fortællinger vi er rundet af.
Hvilke fortællinger giver du dit barn
med på vejen?
15. oktober
Helene Rygaard Jensen og Nina Frøyk
Hansen, koordinatorer fra
Folkekirkens Familiestøtte:
En hverdag på skinner i børnefamilie og
parforhold.

Se mere på
www.tranbjergkirke.dk og
www.aakb.dk
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Tranbjergkoret
Er du glad for at synge, så benyt dig af
dette tilbud!
Koret starter efterårssæsonen tirsdag den
17. august.

Musikandagt
Nyd at få en pause i hverdagens travlhed og larm og vær med til en halv time
med musik, sang, meningsfulde ord og
tid til ro og eftertanke i kirken!
26. august kl. 10.00
9. september kl. 10.00
23. september kl. 10.00
7. oktober kl. 10.00

Koret øver hver tirsdag kl. 19.30-21.30 i
Tranbjerg Kirkes Sognegård.
Vi er et kor, der synger et blandet repertoire – klassisk og rytmisk.
Vi vil gerne være ﬂere og søger nye sangere på alle stemmer: sopran, alt, tenor
og bas.
Har du interesse i at synge i kor, er du
velkommen til at prøve, om det er noget for dig.

En at tale med …

Har du spørgsmål, er du velkommen til
at kontakte

SCT

Nicolai

Efterårssæsonen byder på et varieret
repertoire – men kom selv og stift bekendtskab med koret.

Tjenesten
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.

Frode Nielsen, tlf. 21 63 95 42


• 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 •
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KO N C E R T
i Tranbjerg Sognegård
torsdag den 7. oktober kl. 19.00 med

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

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

X

Trio Mio
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

