6 · 2021

tranbjerg
TIDENDE

N

ER
RG

TRA

BJ

•

•

ÅRETS

ERGBO

Claus Petersen – Årets Tranbjergborger
Efter en hårﬁn afgørelse kunne chefredaktøren på Tranbjerg Tidende, Henning Sørensen, overrække Claus Petersen også kendt som Topkapper prisen som Årets Tranbjergborger. Se side 12.

Find vej i Tranbjerg
På stierne rundt i Tranbjerg
er der kommet kortstandere
og folderkassetter op. Så nu
kan du udforske nye stier og
blive klogere på vores by.
Læs mere om standerne på
side 16.

Børnenes Kræmmermarked
For første gang var kræmmermarkedet rykket ind i
skolegården på Kirketorvet.
Læs mere om hvordan det
gik på side 8.

AIA’s Super Lørdag
AIA havde arrangeret en festdag i fodboldens tegn på
banerne ved Grønløkke – en
dag de håber kan blive en
fast tradition.
Læs mere på side 36.
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Henning Sørensen
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produktion
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Telefon 4156 9199
Søren Juhl
produktion
Grønløkke Allé 96
8310 Tranbjerg
Telefon 2043 0001
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Efterår uden restriktioner
Jeg elsker sommeren og alt, hvad den kommer med.
Men efteråret kan også noget. Det er noget med at hygge sig
indenfor, have levende lys tændt og nørkle med ting indenfor i
varmen eller se en god ﬁlm i tv, mens vinden og mørket overtager udenfor. Og mon vi ikke alle glæder os over, at det nu
er uden restriktioner med mulighed for at være sammen næsten på samme måde, som inden nogen af os havde hørt ordet
corona?
I september bød Tranbjerg på en masse hyggelige indendørs
begivenheder, der lugtede af efterår. Der var fokus på nørkleriet
med strikke-events og en broderi-workshop. Dem fortæller vi
forhåbentlig mere om i næste nummer.
Måske er der en masse Tranbjerg-borgere, som får gang i strikkepindene for første gang og nyder roen ved at sidde indenfor og se en klud eller en sweater tage form i et stille og roligt
tempo.
Henover efteråret byder både Bylivshuset, kirken, Lokalcenteret, biblioteket og mange andre indenfor til hyggelige arrangementer, nu hvor vi igen kan mødes og være sammen uden
restriktioner.
Vi får også ryddet byen op med endnu en affaldsindsamling,
inden bladene for alvor falder af træerne, og sneen måske kommer. Det bliver spændende at se, om der er mere tilbage, efter
den store omgang en helt masse fantastiske frivillige Tranbjergborgere tog i foråret.
Inden vi får set os om er det jul, og vi skal mødes til julemarked, Luciaoptog, julearrangementer og måske et nyt ﬂot juletræ
i byen.
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 14. oktober,
udgivelsesdatoen er den 11. november.
Tryk:
LaserTryk
Oplag:
4.600

Overvejer du at

Tom har

kunder,

som søger den helt rigtige
bolig til familien.

Går du med
så ring til os og få en
uforpligtende snak

EDC AROS Tranbjerg | 86 72 00 88
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”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
Et godt valg
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

Tranbjerg Bibliotek
Strikkecafé
Torsdag d. 7. oktober og torsdag d. 4. november kl. 17-20:30
Er du vild med at strikke eller hækle, eller vil
du gerne lære det? Så kom og vær med til den
månedlige strikke- og hækleaften på Tranbjerg
Bibliotek. Her mødes vi om at udveksle tips
og tricks og hjælper hinanden med at komme
videre i vores forskellige projekter. Der er også
plads til snak og at nyde en kop te eller kaffe
sammen.

Reﬂektarium: Hvad skal der bo i
Tranbjergs natur?
Lørdag d. 9. oktober kl. 10-12
Sammen om Tranbjerg og Natursamarbejdet
Aarhus 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. Vi glæder os til at se jer!
Det er gratis at deltage i reﬂektariet, men det
kræver tilmelding på www.aakb.dk - én billet
pr. person.

Vandring
Onsdag d. 27. oktober kl. 10-13
Kom med på en efterårsvandretur på 5-6 km
i Børupskoven og videre mod Slet. Vi håber,
at der stadig er smukke efterårsfarver i landskabet, når Brita guider os på opdagelse i naturen. Vi starter vandreturen i Børupskoven
og går videre ad en rute mod Slet, så vi i alt
går ca. 5-6 km. Hvis der er stemning for det,
kan vi fortsætte turen på den anden side af
Grønløkke Allé og se shelterpladsen ved søen.

bibliotek
Husk godt fodtøj, da terrænet indimellem er
ujævnt. Vi mødes på parkeringspladsen ved
transformatorstationen.
Det er gratis at deltage, men det kræver tilmelding på www.aakb.dk

Guidet Fælleslæsning
Onsdag d. 27. oktober kl. 10:30-12
Har du lyst til at prøve at være en del af en
læsegruppe, hvor vi deler vores umiddelbare
undren eller begejstring, når vi læser en novelle og et digt sammen for første gang? Så
kom og deltag i guidet fælleslæsning, hvor biblioteksformidler Emilie vil guide læsegruppen
gennem højtlæsning og samtale. Vi mødes den
sidste onsdag i hver måned, og du kan deltage
en enkelt gang eller alle gangene - det er helt
op til dig, hvor ofte du har lyst til at deltage.
Vi vil sidde tilbagetrukket ude i biblioteket og
læse, og der vil være kaffe og småkager til læsningen. I læsegruppen er der plads til det hele
– tanker, følelser og erfaringer, som vi deler i
samtaler om skønlitteratur. Du kan deltage,
hvad enten du er belæst eller ny i litteraturens
verden, og det kræver ingen forberedelse at
deltage. Det er Emilie, der udvælger og læser
en novelle og et digt højt og skaber rum for
fælles samtale.
Du kan tilmelde dig ved at skrive en mail til
Emilie på embol@aarhus.dk. Skriv »guidet fælleslæsning« og dato i emnefeltet og dit navn i
selve mailen.

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

Onsdag d. 27. okt. ......Tøjsalg
Torsdag d. 28. okt. ......-+ধ+'"2&
Fredag d. 29. okt. ...... !ħ'&!1'8
Fredag d. 29. okt. ......Fredagsbar
Lørdag d. 20. nov. ......Julemarked
Torsdag d. 25. nov. ...... !ħ'&!1'8
Torsdag d. 02. dec. ......-+ধ+'"2&
<0!2!£ধ&+Ê-2&6Ê=38'9,/'11'9-&'3+£"9'1'8'
detaljeret om det enkelte arrangement:
tranentranbjerg.dk
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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1. præmien gik til boden, der hed Mille, Malthe og farmors bod. Mille havde selv malet skiltet med en smule hjælp fra far
– men det var Malthe på 9 og Mille på 11, der stod for boden, mens farmor mere var assistent.

Kræmmermarked i skolegården
For en gangs skyld var det ikke vejret,
der drillede kræmmerne og de handlende, for de var nemlig trukket i tørvejr i skolegården på Kirketorvet.
Af Stina Christiansen
idligere har kræmmerne måttet holde i pavilloner, ﬂytte varerne i tørvejr og nogle gange stå og småfryse. Men
nu hvor Børnenes Kræmmermarked er
ﬂyttet ind i skolegården, var der tørvejr
og læ til alle.
Der var som altid gang i den allerede
fra klokken 9, hvor de første kræmmere
stod i kø for at få tildelt en plads, og i løbet af ingen tid var der stillet borde op

T
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med alt fra bøger om graviditeten, til rulleskøjter, plastic-lastbiler og Barbier i læssevis. Og knap var den første mønt landet
i den første kasse, før mønten blev bragt
videre til næste bod og investeret i nyt og
spændende legetøj.
De første timer var der også en lind
strøm af besøgende, der slæbte deres skatte derfra. Mange ﬁk gjort en rigtig god
handel, mens kræmmerne ﬁk tyndet ud
i det overﬂødige legetøj og ﬁk lidt med
hjem til sparegrisen.
Der var ﬂere, der havde været fantasifulde og gjort meget ud af udsmykningen
af deres boder og blev belønnet med præmier af Tranbjerg Tidendes dommerkomite, der havde været rundt og tjekke alle
boderne.

markedsdag

2. præmien ﬁk Linea Nørskov Ebbesen på 12, der med sin
fars hjælp havde shinet et lykkehjul op, så de handlende
kunne prøve lykken og få en præmie med hjem.

Endelig ﬁk 7-årige Emil Sebastian Knudsen 3. præmie for
sin bod, hvor han solgte kage og havde en lille ﬁskedam,
hvor man for en femmer kunne ﬁske en lille indpakket
gave i en balje.

Tranbjerg Bibliotek tilbød et lille kreativt pusterum under
Børnenes Kræmmermarked.

Anna Vinge Høgedal på 8 år og Oliver Juhl Hedelund på 10
sidder klar til at gøre en god handel.
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Din bedemand
er en kvinde
Den kvindelige intuition er med
til at lette svære samtaler. Har du
mistet en, der står dig nær kan
ϐÞ¤¤Ǥ
Þ
rundt.
§
begravelse/bisættelse efter dit og
ÞÞǡǡ
sidste farvel bliver et rart minde.

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

mesterslagteren
- lev sundt med kød

DEN GLADE SLAGTER
Center Syd 8310 Tranbjerg

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

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

Tranbjerg Hovedgade 1 | 8310 Tranbjerg J | 8630 3700 | tranbjerg@djurslandsbank.dk
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Årets Tranbjergborger 2021
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en meget energisk og engaD etgeretvarClaus
Petersen, Tranbjerg Tidendes udsendte fangede i skolegården
på Kirketorvet, da præmien og titlen som
Årets Tranbjergborger 2021 skulle uddeles.
Til høj musik og med kommandoen
over 10 af deltagerne på hans træningshold var der gang i både deltagere og
Claus selv.
Og lige nøjagtig det med træningsholdene er en af årsagerne til, at Claus ﬁk
ﬂest stemmer, da stemmeurnen blev åbnet og stemmesedlerne var talt op. Men
også Claus’ engagement som frivillig hjælper på mange projekter og som donator
af mange forskellige ting, har medvirket
til titlen.
Claus var en smule overrasket over
titlen, men også glad over, at så mange

12 |

værdsætter hans engagement i byen.
Foruden æren og diplom følger der
også en kontant præmie på 5.000 kr. og 2
stagevaser, lavet af vores lokale keramisk
billedkunstner Christine Urfe Bendt.

å r e t s b o r ge r

Lars Christensen på vegne af Kirketorvet 10

Jens Christian Svejstrup

Til de to øvrige ﬁnalister, Jens Christian Svejstrup og Gruppen bag Kirketorvet
10, var der en buket blomster.
Som noget nyt havde vi i år lovet et
gavekort på 500 kr. til den, der havde
indmeldt den kandidat, der endte med
at vinde. Det gik til Tranbjerg Børnenes

Venner. Helle Søby Degn modtog gavekortet på vegne af foreningen.
Lodtrækningen blandt dem, der havde
stemt, blev vundet af Hanne Malmkvist,
og også her var der et gavekort på 500 kr.

Hanne Malmkvist

Vi siger tillykke til alle vinderne.

Helle Søby Degn
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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
14 |

nul madsplid

Travlhed i Robin Hoods Madkammer
Maden er ikke stjålet fra de rige i Robin Hoods Madkammer, men er mad
der snart er gået på dato eller har lidt
skrammer, og nu ligger de lige her i
hjertet af Tranbjerg.
Af Stina Christiansen

E

n agurk der er ekstra krum, en pose
chips, der er lige på sidste salgsdato
eller, en dåse tomater med en bule. Det er
nogle af de ting, som du kan være heldig
at ﬁnde i Robin Hoods madkammer til
ingen penge.
Og den virkelig gode nyhed er, at nu
ligger Robin Hoods Madkammer på Kirketorvet 10 i Bylivshuset.

- Der har været rigtige meget travlhed
i den første uge, siden vores åbning her i
Tranbjerg, fortæller Kirsten Albæk, som er
én af de frivillige i projektet.
Der er åbent hver tirsdag og torsdag
klokken 14 til 16, og du kan kigge forbi
og gøre en yderst god handel. Du kan eksempelvis være heldig at få en indkøbskurv med masser af forskellige gode sager
til kun 30 kroner.
Tidligere lå Robin Hoods Madkammer i Viby, men har nu ﬂyttet det hele til
Tranbjerg.
Har du lyst til at være frivillig og hjælpe til, søger Robin Hoods Madkammer
frivillige via deres Facebookside.
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Tranbjerg på kort
Projektet ”Kort over ruter og spændende steder i Tranbjerg” er endelig
kommet til vejs ende, så du nu kan
komme ud på nye og ukendte stier i
Tranbjerg.
Af Stina Christiansen
har været længe undervejs,
P rojektet
for det udsprang af det kommunale
initiativ Tranbjerg deltagerbudget i begyndelsen af 2020, hvor borgerne i Tranbjerg
kunne stemme om de projekter, som de
gerne ville give penge til og se realiseret.
Men nu er Tranbjerg, gå/løberuterne,
byens spændende steder, hjertestartere,
legepladser og meget mere blevet tegnet
som et kort, som man kunne møde det i
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Djurs Sommerland eller lignende steder.
Bag kortet står blandt andet Tranbjerg
Bibliotek, som havde disse tanker om et
kort over Tranbjerg:
- Sarah og jeg fornemmede et ønske
fra nogle borgere i Tranbjerg om at lave
nogle aktiviteter for nye borgere i Tranbjerg. Vi snakkede om, hvad man har
brug for at vide, når man er ny i en by, og
måske endnu vigtigere; hvad ville borgerne i Tranbjerg gerne fortælle om deres by.
Vi ﬁk fat på et opdateret kort fra Teknik
og Miljø over Tranbjerg, og bad borgerne
i Tranbjerg om at plotte de vigtige steder
ind på kortet eksempelvis, hvor de handler ind, hvor ﬁndes de gode legepladser,
og hvilke fritidsaktiviteter går de til. Og
sådan blev det nye Tranbjerg-kort til. Det
er borgernes egen fortælling om de vigti-

bykor t
ge steder i deres by, siger Emilie Bohman
Lange, biblioteksformidler på Tranbjerg
Bibliotek.
Biblioteket havde kontakt til en dygtig
graﬁker, som lyttede til ønskerne og plottede ind, efterhånden som der dukkede
ting op, der skulle på.
- Inspirationen fra Djurs Sommerland
kortet kom ud fra en tanke om, at det
også skulle appellere til børn og børnefamilier. Det skulle være de ting, der blev
plottet ind i kortet, der skulle være i centrum – ikke det topograﬁsk korrekte område. Hvis man ser på et kort over Djurs
Sommerland er det forlystelserne, der er
i centrum. Det ønskede vi også, at kortet
over Tranbjerg skulle vise – det er de aktiviteter og de områder, folk benytter i deres dagligdag, der udgør fortællingen om
Tranbjerg. Og det var det vi ønskede, kortet skulle repræsentere, siger Emilie Bohman Lange.
Tranbjerg Bibliotek arrangerede også
en workshop, hvor byens borgere kunne
komme med deres input, til hvad der
skulle på kortet.
Trykt kort
Tanken var oprindelig, at der skulle stå
kortstandere forskellige steder i byen. Projektet tog et par krumspring undervejs,
men endte med et trykt kort i en folder,
som kan gøre både nye og garvede Tranbjerg-borgere klogere på vores by.
Det trykte kort kan hentes på blandt
andet biblioteket, men du kan også tage
et eksemplar, når du er ude at gå tur i
byen og kommer forbi søen, Naturcenteret, Krageskoven og et par steder mere.
Her kan du nemlig tage en folder fra den
lille kasse, der er monteret på pælen og
tage det med dig på din videre færd. Må-

ske vil du med hjælp fra kortet, prøve én
af byens gå/løberuter, som er markeret på
ruten.
Selve kortet er også at ﬁnde ﬁre steder i
byen, hvor det står på én af de røde markeringspæle, der markerer rød rute gennem Tranbjergs smukke natur.
Tranbjergs deltagerbudget
Dette projekt var som sagt en del af Tranbjerg deltagerbudget, som Tranbjerg Tidende tidligere har skrevet en masse om.
Projekterne, der dengang ﬁk penge,
var:
• Værested for byens Unge
• Junglesti for børn og barnlige sjæle
• Parkour-bane
• Kunstgræsbane i Tranbjerg
• Opgradering af 0.klasses skolegård
• Kort over ruter og spændende steder
i Tranbjerg
Unge har på samme måde kunnet
stemme om projekter under titlen De unges corona budget.
Frederik Ingvardt Pedersen fra Aarhus
Kommune har været én af drivkræfterne
bag budgetterne.
- Alle projekter i Tranbjerg undtagen tilskuerplatform til kunstgræsbane
og Værested for Byens unge er realiseret.
Undervejs har der været udfordringer
med realisering. Det har primært været
problemer med koordinering og tilladelser i kommunen. Der er ingen tvivl om,
at denne form for demokrati er en svær,
men meget spændende øvelse. En øvelse
som dem der har engageret sig skal have
stor tak for at bidrage til med både ros og
ris. Kun sådan kan vi udvikle lokaldemokratiet et skridt ad gangen, siger Frederik
Ingvardt Pedersen, Udviklingskonsulent i
>>
Aarhus Kommune.
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Flere penge til deltagerbudgetter fremover
- Hovedtanken bag deltagerbudgettet i
Tranbjerg er, at kommunen ikke blot skal
snakke om borgerinddragelse og lokaldemokrati, men også rent faktisk lægge
noget magt og beslutningskraft ud til
borgerne i form af penge. Tranbjerg blev
valgt, fordi det er et oplagt sted at fordele
ﬂere midler som en måde at binde en oplandsby mere sammen og understøtte det
gode liv. Her er det ikke sikkert, at det er
Byrådet eller kommunens medarbejdere,
der bedst kan identiﬁcere, hvilke udfordringer man har lokalt og hvad man ønsker, siger Frederik Ingvardt Pedersen.
Han fortæller også, at Aarhus Kommune har lært meget af projektet omkring,
hvad der fungerer rigtig godt, og hvad der
giver udfordringer. Selve det at indsamle
forslag og bede borgerne stemme i Tranbjerg har vist, at Aarhus Kommune godt
kan skrue op for ambitionerne for, hvor
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meget borgerne kan bestemme og hvor
mange, der har lyst til at engagere sig i
forbindelse med deltagerbudgetter.
- Konkret har det været med til at påvirke prioriteringerne i anlægsinvesteringsplanen fra 2024-2033. Heri er der afsat en årlig oplandspulje på 10 millioner.
I teksten står der, at en del af de 10 millioner skal fordeles igennem deltagerbudgetter. Testen i Tranbjerg har her været en
del af den erfaringsopsamling, som har
gjort, at politikerne nu vil gøre deltagerbudgetter i oplandet mere fast, siger Frederik Ingvardt Pedersen.
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VI FJERNER DINE PROBLEMTRÆER

2511 1135

BAY TAG
EN VAN DTÆ T FO RB INDE LSE

4018 7713

– ALT I TAGPAP
VI UDFØRER ALT I TAGPAP,
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

MINDEHØJTIDELIGHED
Det er aldrig nemt at sige farvel til en person som man har delt mange oplevelser og et langt liv med. Her på Aarhus Hostel, vil vi gerne hjælpe jer med at få
taget afsked på en god måde.

Arrangement 1 – Kaffebord
• 2 x ½ bolle med smør pr. person
• Kringle
• Småkager
• Kaffe/the

Arrangement 2 – Snitter
• 2 stk. snitter pr. person
• Småkager
• Kaffe/the

Pris 168,- pr. person

Pris 134,- pr. person
Priserne er inkl eget privat lokale, opdækning og servering.
Vi dækker altid op med hvide duge, servietter, lys og blomster.

Beringvej 1, 8361 Hasselager | Tlf: +45 6914 6777
kontakt@aarhushostel.dk | www.aarhushostel.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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Super Lørdag på AIA
Lørdag den 4. september afholdt AIATranbjerg Fodboldafdeling “Super Lørdag” for alle borgere i Tranbjerg og
omegn.
Af Casper Homann – AIA-Tranbjerg
Fodbold
lagt op til en hyggelig festdag
D erpå var
AIA’s anlæg, Grønløkke. Dagen
bestod i afvikling af ﬂere fodboldkampe,
ungdom som senior, mens der var andre
aktiviteter på de omkringliggende baner,
hvor kampene blev spillet. Der var derved
mulighed for at se en masse fodbold og
samtidig hygge sig med andre aktiviteter
for hele familien.
AIA-Tranbjerg’s fodboldafdeling havde
derfor inviteret alle interesserede borgere
i Tranbjerg og omegn til at komme forbi
Grønløkke til hyggelig festdag på AIA.
Dagen startede kl. 10.00, hvor klubbens
U8 drenge skulle spille kamp mod Silkeborg IF og klubbens U12 drenge skulle
spille lokalopgør mod TMG. Derudover
var der lidt senere endnu et lokalopgør
mod TMG med klubbens U10 drenge.
Fra middag skulle ﬁre seniorkampe
afvikles. Disse var klubbens kvindehold
i serie 2, der skulle spille mod Horsens,
samt klubbens herre 3. hold, der skulle
møde TST og klubbens herre 2. hold, som
skulle møde Fuglebakken.
Dagens hovedkamp var klubbens herre 1. hold, som er nyoprykket til serie 1.
Det er 10 år siden, klubbens herre 1. hold
sidst var i serie 1, og der var derfor lagt
op til et spændende opgør mod Viby IF.
AIA-Tranbjerg’s fodboldafdeling som
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havde arrangeret festdagen, Super Lørdag,
havde via ﬂere lokale sponsorer fået sponsoreret ﬂere aktiviteter og et lotteri til alle
tilskuerne, som var forbi banerne i løbet
af dagen.
Der var opsat en hoppeborg, som
Djurslands Bank havde sponsoreret. Der
var en oppustelig fodboldbane, der er
klubbens egen bane. Der var også hastighedsmålere, udlånt fra DBU Jylland,
så man kunne få målt hastigheden på sit
spark til en fodbold.
Tranbjerg Børnenes Venner havde været så venlige at opstille en bod, hvorfra
de solgte deres “Tranbjerg” t-shirts og
sweaters.
Derudover var der arrangeret et gratis
lotteri, hvor der var præmier fra ﬂere lokale forretninger/virksomheder. Der var
præmier fra SuperBrugsen Tranbjerg i
form af gavekurve med diverse lækkerier,
ﬂere gavekort til 1 kg slik fra Sukkertrolden, ﬂere forskellige sæt bestik fra AIDA
og et gavekort til Queens Arms.
Vejret var godt og der var rigtig mange borgere fra Tranbjerg og omegn, som
havde lagt vejen forbi anlægget på Grøn-

superdag

løkke. Her kunne de nyde godt af en masse liv og aktivitet på banerne, mens Ishuset på stadion solgte grillpølser, øl og sodavand samt slikposer fra Sukkertrolden.
Derudover var der udlevering af gratis
popcorn til alle børn, som endnu en lokal
sponsor, Møllers Gastronomi, havde været med til at sponsorere.
Festdagen, Super Lørdag, var en succes, og der var rekord mange besøgende
og tilskuere forbi kampene på anlægget,
ligesom der var rekordsalg af pølser, øl og
sodavand fra Ishuset på stadion.

”

Aldrig er træets top mere
værd end roden”

egn. Det er håbet, at man til næste år kan
lave et lignende arrangement med ﬂere af
klubbens afdelinger og byens foreninger.
AIA-Tranbjergs fodboldafdeling og
Tranbjerg Børnenes Venner vil meget gerne forsøge at få arrangeret endnu en festdag for byens borgere til næste år. Så skulle man som privatperson, som sponsor,
som afdeling eller forening i Tranbjerg
og omegn være interesseret i at være en
del af dette, så kontakt meget gerne AIATranbjergs Fodboldafdeling ved Casper
Homann eller Johan Søgaard eller Tranbjerg Børnenes Venner.
Tak og forhåbentlig på gensyn.

AIA-Tranbjerg Fodboldafdeling vil derfor gerne sige tak til alle, der var med til
at gøre “Super Lørdag” til den festdag, der
var lagt op til. Vi håber at se jer alle og
gerne ﬂere til på anlægget enten som aktiv
spiller eller som tilskuer.
Denne festdag var blot et håb om at
være starten på noget større, sjovere og
bedre for alle borgere i Tranbjerg og om-
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Alt i vinduer,
døre, termoruder, glas, spejle
og indramning.

Din lokale glarmester

Hørning Glas
2ANDERSVEJ  *EKSEN s  (RNING

Tlf. 8692 3402 s HOERNINGGLAS

MAILDK

r

e
Vi komm
lt
overa

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

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

Tlf. 8629 1243

Helle Riising Bruhn

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

aps
Kåre Henneberg Laursen
Skovgårdsvænget 530 · 8310 Tranbjerg

www.tranbjerg-murerservice.dk

trafikstøj

Støtte til støjvæg
Byrådsmedlem Theresa Blegvad er
gået ind i sagen omkring en støjvæg i
Tranbjerg.
Af Stina Christiansen
på Kirkevænget og JegB eboerne
strupvænget har fået skabt så meget
opmærksomhed omkring problemet med
den daglige traﬁkstøj, som de lever med
fra Landevejen, og som de frygter bliver
endnu større i fremtiden, at de har fået
den på byrådets dagsorden.
Theresa Blegvad, som sidder i Aarhus
Byråd for Det Konservative Folkeparti, vil
nemlig gerne hjælpe borgerne i forbindelse med Beder-Bering-vejen, som man kan
frygte vil skabe endnu mere støj og traﬁk.
Hun har også et hjertebarn indenfor
verdensmålene og en grønnere verden og
håber derfor, at en støjvæg samtidig kan
bidrage med beplantning.

- Vi får ﬂere biler per indbyggere end
nogensinde før. Derfor må vi tilbyde ﬂere
støjværn til bebyggelsesområder, som er
ramte! Derfor er der lavet en kommunal
støjhandlingsplan.
Der er områder i Sydbyen, som er ramt
eksempelvis Tranbjerg, som bør få hjælp
også i forbindelse med etablering af den
kommende Beder-Bering vej.
De kan iøvrigt beplantes med grønt,
så det også ser smukt ud og er godt for
klimaet. Det er winwinwin, siger Theresa
Blegvad og fortsætter:
- Jeg sidder i byrådet og er med i budgetforhandlingerne. Her vil jeg naturligvis
kæmpe for støjmuren, da der allerede er
et krav omkring støj og støjmure generelt. Jeg synes dog ikke, at der er afsat nok
midler hertil - heller ikke i Tranbjerg, som
nu får endnu større udfordringer i fremtiden. Derfor vil jeg kæmpe for støjvæggen
i Tranbjerg, siger Theresa Blegvad.

Den tætte traﬁk på landevejen, er nu kommet på dagsorden i Aarhus byråd.
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Nu er vi i gang!
Af Charlotte Vind Pless – Kirketorvet 10

E

ndelig er der for alvor kommet liv i
de gamle lokaler på Kirketorvet 10.
Det har vi virkelig glædet os til, og hvor er
det fantastisk for alle os, som har knoklet
for at få sat huset i stand, at lokalerne nu
bliver brugt til alt det, som vi drømte om
– nemlig som et sted, hvor vi Tranbjergborgere kan mødes på kryds og tværs.
I skrivende stund er der blandt andet
strikkeskole og babygymnastik på programmet ligesom R.H. Madkammer har
fået plads i huset til udlevering af overskudsmad. Derudover er det skønt, der
er så mange medborgere, som spontant
kigger forbi. Bliv endelig ved med det!
Der er endnu ﬂere spændende events og
arrangementer på vej på Kirketorvet 10!
Den kommende tid byder på alt fra diverse kreative workshops til børnefotografering og fokus på bæredygtighed og
grønne planter, så hold endelig øje med
vores Facebookside og kast et blik på opslagstavlen, når du besøger os.
Sidder du selv med en god ide til et
arrangement, eller vil du gerne booke et
lokale til en event, så er der nu åbent for
bookning. Kig forbi eller skriv til os på
pchv@aarhus.dk, og så tager vi den derfra.
Taknemmelighed over hele linjen
Vi har sagt det før og siger det hjertens
gerne igen og igen. Vi er dybt berørte og
taknemmelige for al den hjælp og støtte,
vi bare bliver ved med at få. Al hjælp bliver taget imod med åbne arme, og vi kan
slet ikke gøre det uden jer. Om det er den
mindste potteplante, praktisk hjælp til at
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ﬂytte møbler eller de 10.000 kr. fra Tranbjerg Tidende, som gjorde det muligt at
købe en opvaskemaskine – vi er lykkelige
for det hele! Sidst men ikke mindst, skal
der selvfølgelig også lyde en kæmpe tak
til de frivillige, som knokler på og som
har en kæmpe andel i, at vi er nået hertil,
hvor vi er. I er de sejeste!

bylivshus

Åbningstider og caféhjælp
Et af de spørgsmål, vi får allermest er, om
vi har faste åbningstider. Det er vores store håb, at vi når dette nummer af Tranbjerg Tidende er på gaden, har nogenlunde faste åbningstider. Men for at det
kan lade sig gøre, har vi brug for endnu
ﬂere frivillige kræfter. Vi har både brug
for hjælp i dagtimer og aftentimer, hverdag og weekend. Nogle vil måske kunne
hjælpe et par timer et par gange om måneden og andre har måske tid og lyst til
mere. Alle bliver sat godt ind i alt, der
hører til at være caféhjælper, og så er der
vagtskema, så der er styr på tingene. Det
er superhyggeligt at være en del af Kirketorvet 10, hvor man møder en masse for-

skellige medborgere, og der er altid tid til
en sludder og en kop kaffe. Sidder du og
tænker, det måske godt kunne være noget
for dig, eller vil du gerne høre mere? Så
kig forbi eller skriv til Charlotte på pchv@
aarhus.dk.
Vi glæder os til at se jer alle på Kirketorvet 10.

KIRKETORVET 10
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Foto: Tranbjerg droneservice

Søen rundt på en lørdag
Tranbjerg Løber holdt endnu en gang
deres 6-timers løb lørdag den 11. september.
Af Stina Christiansen

F

or mange er det rigeligt at tage en
tur rundt om søen, når de er ude
at gå eller løbe. Så projektet med at løbe
rundt om søen i 6 timer virker direkte
tosset for mange – bare ikke for de 112
løbere, der havde tilmeldt sig det.
De var enten tilmeldt som et hold,
hvor én fra holdet skulle løbe ad gangen,
eller som solo-løber hvor man selv skulle
løbe så længe man orkede – men højest
i 6 timer. Som noget nyt var der også et
par hold, der kun gik. Løbeklubben er
nemlig blevet udvidet med et gåhold.
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I det hele blev der løbet 2108 omgange
rundt om søen svarende til 2319 kilometer. Så hvis du synes, at stien ser lidt slidt
ud længst inde mod søen, så kan det godt
passe.
Omregnet til timers aktivitet svarer det
til 264 timer, hvor folk var aktive.
Men hvis sandheden skal frem, så er
der på holdene masser af tid til at sidde
og hygge i skiftezonen. For når man ikke
løber, så står den på hygge med sit hold
og de andre løbere. Det er heller ikke
sundhed det hele, for for hver af runderne
om søen på 1,1 kilometer passerer løberne depotet, der er fyldt med snolder, chips
og sodavand, så depoterne bliver fyldt op
igen.
Efter løbet var der hygge med sandwich og kage.

6 timersløb
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K Wagtmann
Malermester
Kristian Wagtmann

Tranbjerg
g
Køreskole
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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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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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Tranbjerg Børnenes Venner
Efter en lang og dejlig sommer, fortsætter Tranbjerg Børnenes Venner
ufortrødent arbejdet med at lave endnu ﬂere spændende uderum for byens
børn og unge.
Af Helle Søby Degn – TBV
stor fornøjelse af, at deltage
V ipåhavde
Børnenes Kræmmermarked for
første gang i sidste weekend af august, og
ﬁk talt med en masse potentielle medlemmer og solgt nogle af vores ﬁne #sammenomtranbjerg T-shirts og hoodies. Det
var en superhyggelig dag, og skønt at arrangementet kunne afvikles som planlagt
i år.
I starten af september afholdt vi vores
kvartalsmøde med skolens administrative
leder, og sammen ﬁk vi drøftet, hvad næste skridt skal være, ifht lokationerne på
både Kirketorvet og Grønløkke. Det er et
stort ønske fra skolen af få bl.a. gynger og
klatrestativer til børnene på indskolingen,
og derudover var idéen om noget skatermiljø og træningsredskaber/parkour-stativer til udskolingen på tale.
Igangværende projekter
Vi afventer i skrivende stund fortsat en
byggetilladelse til den 100m2 store hoppepude, som er bestilt til opsætning på
græsstykket foran 10. klasses bygningen,
lige ved Klubbens lokaler. Vi håber på, at
den er lige på trapperne, så Aktiv Leg kan
gå i gang.
Sidste år var vi jo desværre nødt til at
aﬂyse vores julemarked på Naturcenteret,
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Tranbjerg Børnenes Venner var også på plads ved årets
Børne Kræmmermarked.

men i år satser stort på at kunne afholde
arrangementet d. 27/11 fra 10-14. Så skriv
endelig datoen i kalenderen. Som noget nyt forsøger vi at holde Julemarkedet
sammen med Bylivshuset på Kirketorvet
10, men mere om det når vi kommer tættere på og i næste nummer af Tranbjerg
Tidende.

TBV nyt

Vi afventer i skrivende stund fortsat en byggetilladelse til den 100m2 store Hoppepude, som er bestilt til opsætning på
græsstykket til højre for 10. Klasses bygningen, ved Klubbens lokaler.

Vi forventer også at lave både granbod,
juledekorationer og en masse andet julefestligt i løbet af november/december.
Hvordan kan du støtte vores arbejde?
Du kan melde din hustand ind som medlem for blot 100,- om året. Indbetales til
Mobilepay 280278 eller bankoverførsel til
Reg. 9135 konto 0000132705 med angivelse af mailadresse.
Vi modtager også med kyshånd ideer
til projekter, samt henvisninger til fonde/
puljer, som er relevante for os at søge.
Derudover kan man støtte os ved at
købe #sammenomtranbjerg trøjer. Vi har
både t-shirts og hoodies til børn, samt
hoodies til voksne. Kontakt os på Face-

book/Messenger eller ring til vores formand/lagerførende, Helle på 2835 8762.
Vi leverer gerne til din hjemadresse.
Inden så længe går vi også i krig med
at samle sponsor-præmier til vores Juleskrabekalender, så hvis nogen har muligheder i den retning, hører vi også meget
gerne fra jer.
Vi samler også forsat pant ind, så har
du noget stående, vi må hente, så kontakt
Hanne på 5146 4605, så henter vi efter
aftale. Hvis du selv vil pante det og donere, kan pengene overføres til Mobilepay:
191048.
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Spejdermuseets spændende skatte
Bringer ord som ulveunge, jamboree
og tjikkerlikker glade minder frem i
dig? Så bør du helt sikkert reservere
en lørdag formiddag til et besøg på
Spejdermuseet Århus på Søren Nymarks Vej.
Af Stina Christiansen
er en guldgrube for alS pejdermuseet
le, der har brugt timer i deres barndom, ungdom eller som voksne i spejderuniformen. Det er nemlig lykkedes museet at skabe en fantastisk samling af alt, der
er spejderrelateret. Du ﬁnder alt fra uni-
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former til musikinstrumenter, blade 100
år tilbage, spejderdagbøger og fotos.
Registrering
Det synlige arbejde ligger naturligvis
fremme på museets udstilling, hvor du
kan blive vist rundt helt og aldeles gratis
hver lørdag i åbningstiden, men bag facaden og særligt i kælderen ligger der et
kæmpe arbejde med at registrere og sortere bunker af materialer, som museet har
i sin varetægt.
Museets formål er at beskrive spejderbevægelsens 100-årige historie. Bag museet står de lokale afdelinger af Det Danske
Spejderkorps, KFUM-Spejderne i Dan-

musseum

mark, De grønne pigespejdere og Sct. Georgs Gilderne i Århus.
Så hvad enten du har været gul, grøn
eller blå spejder, vil et besøg bringe minder frem.
Støt Spejdermuseet Århus
De omkring 25 medarbejdere, der står for
at registrere, sortere, formidle, arrangere
udstillinger, skrive årshæfter, være kustoder og meget mere, er alle frivillige med
en eller anden relation til spejderbevægelsen. Og selvom det for nogles vedkommende er 60 år siden, de blev spejdere, er
mange af dem stadig aktive i spejderafdelinger rundt i Aarhus – ja endda også her
i Tranbjerg.
Men et museum er trods alt sjovere,
når der kommer nogen og kigger – så

tag et kig forbi. Og sæt også tid af til at
kigge forbi Spejdermuseets genbrugsbutik, hvor du naturligvis ﬁnder brugt spejder- og friluftsudstyr, men også et hav af
andre spændende ting. Så hvad enten du
mangler et godt gevir, en herlig hat eller
en mageløs merskumspibe, bør du gå en
runde i butikken inden eller efter dit besøg i museet.
Se mere på Spejdermuseet Århus’
hjemmeside på www.spejdermuseetaarhus.dk
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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!
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Hasselager Auto ApS
Elmegårdsvej 11

Tlf. 86 28 83 08
Service · Autoglas service · Skader ·
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AIA TRANBJERG
GYMNASTIK
GYMNASTIKSÆSONEN 21/22 ER GODT I GANG.
LÆS MERE OM VORES HOLD OG SE HVOR DER ER
LEDIGE PLADSER HER:
WWW.AIATRANBJERG-GYMNASTIK.DK

Tranbjerg Fællesråd
Fællesrådet har holdt sommerferie i
juli og det meste af august, men lidt
er der dog sket.
Af Regitse Rans – Fællesrådet
ællesrådet har afsendt et høringssvar til ”Temaplanen om Arealer til
alle boligtyper”. Vi har forsøgt at gøre det
bredt dækkende i forhold til infrastrukturelle udfordringer. Vi kan se, at der er
ﬂere andre høringssvar fra Tranbjerg. Det
er vi glade for.
I fællesrådets høringssvar har vi bl.a.
været omkring bekymringen, over at der
tages for lidt hensyn til naturområdet og
vandhullerne i den nordlige ende af det
område, som foreslås udstykket.
Vi er grundlæggende positive over at
blive ﬂere borgere, men gør opmærksom

F
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på, at det er ærgerligt, at den foreslåede
udbygning strækker Tranbjerg ud over et
endnu større areal. Det undrer os, at der
ikke i højere grad fokuseres på nye boligmuligheder og boligtyper, som matcher
efterspørgslen og er tættere på gode tilkørselsveje, skole, dagtilbud, indkøb og
offentlig transport mv.
Vi opfordrer til, at der, hvis og når der
udstykkes, også bliver kigget på:
1. Skolen på to matrikler har indskolingen længst væk fra det nye
boligområde
2. Der er næsten kronisk overbelægning
på pasningstilbuddene i Tranbjerg
3. Idræts- og kulturfaciliteterne er
utilstrækkelige
4. Tranbjergs gode stisystem når ikke
længere ud til alle dele af Tranbjerg.
Især omkring Jegstrup er infrastruk-

orientering
turen udfordret. Eksempelvis er der
mere end 2 km til offentlig transport.
5. Tranbjergs grønne åndehuller må bevares af hensyn til biodiversitet, dyr
og planter og vores behov for rekreative naturområder
Du kan læse hele høringssvaret og alle
øvrige svar på https://deltag.aarhus.dk/
hoering
Harmonisering af veje
Da vi havde møde med borgmester Jacob
Bundsgaard i juni, talte vi om harmonisering og privatisering af veje i Tranbjerg.
Vi gjorde opmærksom på, at der kunne
være brug for hjælp til, hvordan det kan
håndteres. Borgmesteren forstod udfordringen og mente, at der måske kan stilles
konsulentbistand til rådighed i forbindelse med oprettelse af vejlav.

Vi lader os gerne inspirere af, hvad der
sker andre steder. Derfor har vi besøgt et
borgermøde i Ajstrup om etablering af
en cykelsti. Mødet var arrangeret af deres
lokale fællesråd og lokalforening. Mødet
havde form af en paneldebat med repræsentation fra 6 partier.
Hvis I har et projekt eller en problemstilling, som der skal sættes ekstra fokus
på, har vi samme mulighed.
Tranbjerg må fortsat gerne udvikles og
blomstre, derfor modtager vi gode ideer
til projekter, som vi kan arbejde videre
med.
Vi kan lægge ud med et forslag: Skal vi
have en ”byport” eller en eller anden form
for markering af ”nu kommer du til Tranbjerg”? Hvordan kunne det set ud? Kom
gerne med forslag, så må vi se om det
overhovedet er realistisk økonomisk eller
til at få tilladelse til.

Gode ideer
Kan vi bringe foreninger og ildsjæle tætter sammen, kan der måske opstå nye
og stærke samarbejder og nye ideer og
løsninger.
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Foto: Tranbjerg droneservice

Hele Tranbjergs Varmeværk fylder 50 år
Under Tranbjerg ﬂyder det varme
vand i et 110 kilometer langt ledningsnet, og det har det gjort siden 1971.
Af Stina Christiansen
i Tranbjerg står en 54 meter høj
M idtskorsten.
Ved foden af den ligger
Tranbjerg Varmeværk, som du formentlig
er ejer af. Det er nemlig forbrugerejet –
og ejes af de 3800 forbrugere i Tranbjerg.
Gennem byen snor sig 110 kilometer
rør, som bringer varme ud til din radiator, og samtidig sørger varmen fra værket
for at varme vand til dine haner. På selve
varmeværket på Jegstrupvej sidder to administrative medarbejdere, som hjælper
dig med fakturaen, hvis du har problemer
med varmen og andet. Derudover har syv
personer deres daglige gang der – 2 administrative, 1 driftsleder og 4 mand i marken. De sikrer, at Tranbjerg hele tiden har
varmt vand, og at de 110 kilometer lange
ledningsnet er helt og fungerer.
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Hovedparten af varmen kommer fra
Studstrupværket og forbrændingen i Lisbjerg, men skulle de af en eller anden
grund ikke levere varen, så kommer du
næsten ikke til at mærke det, for så kan
Tranbjerg Varmeværk i løbet af 1 time
overtage med deres egne anlæg.
Lokale medarbejdere
Tranbjerg Varmeværk er ikke unikt. Der
ﬁndes i alt 10 varmeværker rundt i Aarhus,
som kører på samme måde. Men Tranbjerg
Varmeværk er ét af de få, der har egen entreprenørafdeling, som kender ledningsnettet og vejene over det, som lommen på deres
Kansas-bukser.
- Det betyder meget for os, at det er lokale, der arbejder her. Du får også en lokal i
røret, der ved, hvor du ringer fra. Det er også
dejligt, at det er lokale, når de skal indgå i en
vagtturnus og skal kunne være her med kort
varsel. De skal jo gerne kunne starte anlægget op indenfor ½ time, fortæller formand
for varmeværkets bestyrelse, Per Asmussen.

varmeværket

Ovenikøbet er der en stor portion historik hos de administrative medarbejdere, da den ene har været ansat i 24 år.
På sine computerskærme kan driftslederen overvåge ledningsnettet og overvåge, at ind- og udgangstemperaturen
er, som den skal være, og at der ikke er
nogen fejl. Ser man rigtig godt efter, kan
man se et lille udsving lidt over 6 om
morgenen, hvor Tranbjerg langsomt begynder at vågne og går i bad.
Brænder for varmen
Driftslederen refererer til bestyrelsen,
som lige nu består af ﬁre mænd og en
kvinde, hvor kravet er, at de alle skal bo
i Tranbjerg og være kunde hos Tranbjerg
Varmeværk. Alle er valgt på en generalforsamling, hvor alle andelshavere er
velkomne.
Varmeværket er med i et samarbejde
med de øvrige varmeværker, og formanden for Tranbjerg Varmeværk, Per Asmussen, er ovenikøbet formand for det
såkaldte Transmissionsråd i sammenslutningen Varmeplan Aarhus.

Nogle af de andre bestyrelsesmedlemmer sidder i økonomiudvalget i samarbejdet, og andre i en arbejdsgruppe, hvor de
diskuterer, hvor fremtidens grønne energi
og varmeproduktion til Aarhus skal komme fra.
- Målet er, at der ikke må komme røg
op af skorstenen, når vi kigger en årrække
frem, forklarer driftsleder Thomas Haar
Petersen.
- Vi er naturligvis farvede – men vi
brænder for fjernvarmen og håber, at vi
også skal forsyne de fremtidige nye områder i Tranbjerg, så vi får så mange som
muligt med i den kollektive ordning. Vi
tror på, at den grønne omstilling vil klare
sig bedst, når vi kan levere til rigtig mange, siger Per Asmussen.
Bestyrelsen er spændt på, hvordan de
nye områder, der måske kommer i Tranbjerg, skal forsynes.
- Man kunne forestille sig, at nogle
af de nye husstande vælger en anden løsning, men så skal alle de andre ﬁnansiere
hele rørføringen, fordi alle kollektivt bærer omkostningerne, siger Per Asmussen. >>

| 41

varmeværket

Fremtiden
Udover at ﬁnde ud af, hvad fremtidens
varmekilde skal være, glæder Tranbjerg
Varmeværk sig over, at den nuværende
varme kommer fra afbrænding af affald,
træpiller og halm.
Men de er også spændte på, hvad
fremtiden bringer. Der er mange lovgivningsmæssige, administrative udfordringer, som varmeværkerne jævnligt skal forholde sig til. Men heldigvis er det også en
branche, hvor man ikke er konkurrenter
og dermed kan sparre med hinanden og
hjælpe hinanden.
Tranbjerg Varmeværk kører efter at
hvile i sig selv. De må ikke tjene penge.
Skulle der være et overskud et år, så bliver
det betalt tilbage til forbrugerne.
- Vi er ikke sat i verden for at tjene
penge. Vi skal levere en stabil, grøn varmeforsyning til en billig pris. Bestyrelsens
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holdning er, at det er det helt rigtige for
Tranbjerg med et lokalejet varmeværk, så
det holder vi fast i. Vi ser gerne, at Tranbjerg fremadrettet forsynes af fjernvarme,
fordi vi ser det som det mest miljørigtige,
siger Per Asmussen.
På grund af Covid-19 valgte bestyrelsen at fejre jubilæet internt med
personalet.
Hvis du vil vide, om der er problemer
med varmeforsyningen i dit område, kan
du på Tranbjergs Varmeværks hjemmeside tilmelde dig deres SMS-service.

64495

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

Ring:
TRANBJERG - SOLBJERG

8629

0711

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

| 43

Østerby Pigeskole
Af Lars Kjærsgaard Johansen – Tranbjerg
Lokalhistoriske Samling

I

1840´erne opstod de første bondehøjskoler, der skulle give bøndernes
unge mere viden og ﬂere færdigheder,
men det var først efter 1864, højskolebevægelsen for alvor greb om sig. I 1864 var
der kun 15 bondehøjskoler i Danmark,
men i de følgende otte år blev der oprettet 61 nye, og derfor kalder man årene
i slutningen af 1860´erne for ”den store
højskoletid”. 42 af de nye højskoler blev
grundlagt fra 1866 til 1868, og en af dem,
Østerby Pigeskole, lå i Tranbjerg sogn.
Østerby Pigeskole
Pigeskolen i Østerby var ligesom mange
andre af de nyoprettede skoler en lille
skole, der var oprettet som et aktieselskab
på lokalt initiativ. Vores kendskab til skolens eksistens stammer især fra de halvårlige annoncer i aviserne, hvor skolen
opfordrede unge piger til at tilmelde sig
det kommende undervisningsforløb og en
elevs erindringer.
Den 18. juli 1866 præsenterede skolen
sig i Aarhuus Stiftstidende, og her stod
der, at den ville starte den 1. november
1866. Skolens formål var at give konﬁrmerede piger oplysning og uddannelse,
som ville gavne dem og samfundet, ”især
i deres vordende stillinger som hustruer
og mødre”. Undervisningen ville vare et
halvt år og bl.a. omfatte læsning, skrivning, regning, fædrelandshistorie, sang og
jordbeskrivelse, og derudover ville der også blive undervist i forskellige slags kvin-
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Annonce for Østerby Pigeskoles vinterhold 1869-1870,
Aarhus Amtstidende 27. august 1869.

delige håndarbejder. Skolens bestyrelse
havde ansat en lærerinde, jomfru Biehl,
der havde undervist i ﬂere år.
Prisen for det halve års undervisning
var 12 rigsdaler, og for 5 rigsdaler om måneden kunne pigerne få kost og logi på en
gård tæt på skolen. Hvis nogle af pigerne
ønskede at lære mere om husgerning og
mælkeri efter deres skoleophold, ville skolens bestyrelse hjælpe dem med at få ansættelse på en større gård.
Bestyrelsen bestod af fem mænd, tre
fra Tranbjerg og to fra Holme. Tre af dem
var gårdejere og to var lærere. Initiativtageren til pigeskolens oprettelse var førstelæreren i Tranbjerg, Jens Andersen, som
var kontaktperson til eleverne og deres
forældre i de år, skolen eksisterede.
Højskolebevægelsen
Det var Grundtvig, der i 1830´erne udviklede tankerne om en højskole, hvor
eleverne gennem oplysning om Danmarks historie og oplevelse af fællesska-

historie
skoler etableret, bl.a. pigeskolen i Østerby.
I 1866 blev ordet bondehøjskole ofﬁcielt
erstattet af ordet folkehøjskole, som skulle
signalere, at højskolen var rettet mod alle
unge.

Førstelærer Jens Andersen (1835-1906) der tog initiativet
til Østerby Pigeskole. Han var lærer i Tranbjerg 1861-1892
og direktør for Landbosparekassen i Aarhus 1887-1906.

bets betydning skulle få indsigt i forhold,
der satte dem i stand til at tage aktiv del i
samfundets udvikling. Grundtvig mente,
at historie og litteratur var de væsentligste
fag. Højskolerne skulle formidle ”livsoplysninger” gennem foredrag og genfortællinger af vigtige begivenheder, og det
skulle ske gennem ”det levende ord” og
ikke ved gennemgang af lærebøger. Der
skulle ikke være prøver og eksamener.
I 1850´erne virkeliggjorde Christen
Kold Grundtvigs pædagogiske tanker gennem oprettelsen af tre fynske højskoler.
Det var Kold, der indførte de traditioner,
som kom til at præge højskolerne, og han
ﬁk meget stor betydning for deres udvikling i de følgende årtier.
I de første årtier var de såkaldte bondehøjskoler kun for unge mænd, men fra
midten af 1860´erne blev de første pige-

Pigeskolen i Østerby og eleverne
Pigeskolen lå midt i Østerby tæt på det
sted, hvor Obstrupvej i dag munder ud i
Tingskov Allé. Mere præcist lå den ifølge
Ellen Østergaard på den østlige side af
Østerbyvej ved opkørslen til den gård, der
tidligere var ejet af Martin Jensen (nr. 12).
Skolebygningen blev nedrevet for mange
år siden, og der ﬁndes desværre ingen billeder af den. Skolen var indrettet i et lille
hus, der rummede lærerens lejlighed bestående af to små stuer, køkken, for- og
baggang samt en skolestue beregnet til 20
elever.
Da der ikke ﬁndes protokoller eller andre papirer fra skolens tid, kender vi for
det meste ikke til antallet af elever. Dog
ved vi, at der på det første hold i 18661867 var 17 elever, idet det er oplyst i annoncen for det andet hold. På et fotograﬁ
fra 1867 ses læreren, jomfru Biehl, omgivet af 7 elever, og på et andet billede fra
det følgende år ses 8 elever, men der kan
selvfølgelig godt have været elever, der
ikke blev fotograferet.
Eleverne boede på gårdene i Østerby,
og da der blev foretaget en folketælling
i februar 1870, har vi præcise oplysninger om holdet 1869-1870. På det tidspunkt boede der 11 skolepiger på gårdene i Østerby, og gennemsnitsalderen var
18 år. Nogle lokale elever kan have boet
hjemme.
I folketællingerne skulle man også
skulle oplyse, i hvilket sogn man var født,
og derfor kan vi også se, fra hvilke lands-
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Jørgine Biehl i midten med en bog i hænderne omgivet af elever. Fotograﬁ fra 1867.

dele eleverne kom. De kunne selvfølgelig være ﬂyttet siden deres fødsel, men
da mobiliteten på det tidspunkt var lille,
giver oplysningerne sandsynligvis et godt
indtryk af elevernes hjemstavn. 3 af pigerne var født i Aarhus Amt, heraf én i Mårslet og én i Malling. Der var også 3 piger,
der var født i Randers Amt og 2 i Ringkøbing Amt. Derudover var en pige født
i Skanderborg Amt, én i Næstved og én
på Samsø. Den geograﬁske spredning er
overraskende stor, selv om de ﬂeste piger
kom fra Østjylland.
Jomfru Biehl og undervisningen
Den lærer bestyrelsen havde ansat var
Jørgine Kirstine Biehl, som var født i København i 1839, hvor hun voksede op i
et skrædderhjem med sine to brødre. Vi
kender ikke noget til Jørgines opvækst,
men da hun var i begyndelsen af 20´erne
blev hun ansat som guvernante, dvs. huslærer, for arkitekt Walthers to døtre. Walther ﬁk i 1859 et toårigt stipendium til
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en rejse til Frankrig og Italien, og Jørgine
fulgte familien på rejsen. Efter hjemkomsten blev Walther udnævnt til kongelig
bygningsinspektør for Jylland med bopæl
i Aarhus, og Jørgine fulgte med familien
til Jylland. Walther stod for opførelsen af
ﬂere markante bygninger i Aarhus, bl.a.
Holme Kirke (1882).
Da Walthers døtre var blevet voksne,
måtte Jørgine se sig om efter et andet arbejde, og derfor blev hun ansat på Østerby Pigeskole, hvor hun blev kaldt Jomfru
Biehl. Hendes undervisningserfaring var
ret begrænset, og den egentlige uddannelse til jobbet var et sommerophold i 1866
på en folkelig skole”, hvor hun skulle gøre
sig bekendt med, hvordan voksne piger
blev undervist. Gennem nogle erindringer fra Mine Mikkelsen, som havde været
elev på skolen, får vi indtryk af undervisningen. Jomfru Biehl underviste selv i
de ﬂeste fag, men i historie ﬁk hun hjælp
af seminarist Lang fra højskolen i Viby.
Sammenfattende skriver Mine Mikkel-

historie
sen: ” Det var ikke sådan at jomfru Biehl
lærte os så meget af regning og skrivning,
man lærte nok mere på andre skoler”, og
historielærer Lang var ”noget tør”. Hendes gamle lærer Friis i Holme havde gjort
det meget bedre, ”og da man senere hørte
Nørgaard og Bogø fra Testrup, så forstod
man jo nok, hvem man ville foretrække”.
Det samlede indtryk af jomfru Biehl
var dog meget positivt, for hun var et meget kærligt og forstående menneske. Hun
var ifølge Mine Mikkelsen højt begavet og
havde en god måde at fortælle på.
Skolens lukning
Den 17. februar 1871 stod den sidste annonce for Østerby Pigeskole i Aarhus
Stiftstidende, og heri blev det oplyst, at et
nyt undervisningsforløb på seks måneder ville begynde den 3. maj med jomfru
Biehl som lærer. Men sandsynligvis blev
det aldrig til noget, for den 18. oktober
blev Jørgine Biehl gift i Brabrand Kirke
med Peder Pedersen, som var lærer ved
True skole. Brylluppet var blevet anmeldt
en måned tidligere, og på det tidspunkt
boede Jørgine hos læreren i Brabrand,
Nielsen.
Allerede i en artikel i Østjysk Hjemstavn i 1967 skrev Kjeld Elkjær, at Jørgine
Biehls ægteskab sikkert var en medvir-

kende årsag til skolens nedlæggelse. Alle
senere beskrivelser af skolens historie har
gentaget dette synspunkt, og da vi ikke
kender årsagerne til lukningen af Østerby
Pigeskole, kan det godt være rigtigt. Imidlertid kan det også være, at skolen havde
så svært ved at klare sig i konkurrencen
med andre højskoler, at der var for få piger, der meldte sig maj-kurset i 1871, og
derfor lukkede skolen. Mine Mikkelsen
har beskrevet den mangelfulde undervisning på skolen og sammenlignede den
med undervisningen på Testrup Højskole,
som også var begyndt i 1866, og allerede
i 1868 annoncerede den med et sommerkursus for voksne piger.
Under alle omstændigheder lukkede
Østerby Pigeskolen i begyndelsen af 1871
efter at have eksisteret i ca. 4½ år. Den
havde tilsyneladende svært ved at skaffe et
tilstrækkeligt antal elever, og den ﬁk ikke
nogen langvarig betydning for lokalområdet, men initiativet til skolens oprettelse
viste, at egnens bønder og skolelærere
var interesserede i at forbedre de konﬁrmerede pigers viden og dermed stilling i
samfundet.
Jørgine Biehl levede i True resten af sit
liv. Hun ﬁk ingen børn, og hun døde allerede i maj 1881 i en alder af 41 år.
Østerby Pigeskole lå
tæt ved hjørnet af nuværende Tingskov Alle
og Østerby Alle. Skolen
var nabo til gården, hvis
stuebygning ses på billedet.
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Din lokale bedemand- og kvinde
i Tranbjerg
Bedemand Riising
Helle og Henrik Riising
Tranbjerg Centret Syd
8310 Tranbjerg
www.riising.dk

7LOOLG²7U\JKHG²1 UY U

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

VIDUNDERKNOLDEN
Blomster - brugskunst

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

Kirke og Sogn
Allehelgen
Også i år mindes vi de mennesker, vi har mistet ved to Allehelgens-gudstjenester, den 7.
november. Det er en særlig dag,
hvor mange mennesker kommer
i kirken for at mindes dem, de
har mistet.
Vi holder to gudstjenester, kl.
10.00 og kl. 16.00, hvor de, der
ønsker det, har mulighed for at
tænde et lys for et menneske, de
savner, og hvor vi gennem musikken vil skabe en stemning, der
giver plads til at tænke på dem, vi
har mistet.
Vær med til en gudstjeneste,
der minder os om det lys og den
trøst, der ligger i troen på, at vi i
Jesus Kristus ikke er tabt, når livet
her på jorden ender.
Mia Knudsen / David Kessel

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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• Kirke og Sogn

Personregistrering Syd
Kontakt Personregistrering Syd
vedrørende dåb, vielse, begravelse,
navne og attester.
Kontorets åbningstider:
Mandag 9 –13.30
Tirsdag 10 –13.30
Onsdag 9 –13.30
Torsdag 9 –16.00
Fredag
9 –13.30
Personregistrering Syd
Grøfthøjparken 1, 8260 Viby
86 28 11 88

Kordegn Berit Bæk
86 28 11 88 / bebh@km.dk

Tranbjerg Kirkegård
Her kan du se, hvem du skal kontakte alt
efter, hvad din henvendelse drejer sig om.
Kirkegårdssekretær Jane Gertsen – tlf.
86 29 51 20 hverdage 9–12 eller pr. mail
på jag@km.dk.
Henvendelser vedr. faktura, fornyelser,
forlængelser og sløjfninger af gravsteder samt oprettelse af aftaler om bl.a.
pyntning af gravsteder.
Gartner og teamkoordinator Søren
Svenning – tlf. 51 66 59 35 man-tors 7.30–
15.30 og fredag 7.30–12.30.
Henvendelser vedr. planlægning af urnenedsættelser, udtagelse af gravsteder samt anlæg af gravsteder.
Tranbjerg Kirke er aﬂåst, når der ikke er
kirkelig handling. Ønskes adgang, vil personalet på kirkegården eller i Sognegården være behjælpelig.

Gudstjenester
Søndag 10. oktober
10.00 Gudstjeneste v. David Kessel
Torsdag 14. oktober
17.00 Gud & Spaghetti v. Mia Knudsen
Søndag 17. oktober
10.00 Gudstjeneste v. Katja Ejstrup
Stritzinger
Søndag 24. oktober
10.00 Gudstjeneste v. Mia Knudsen

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!
4. november kl. 10.00
18. november kl. 10.00

Onsdag 27. oktober
14.00 Gudstjeneste på Tranbjerg Lokalcenter v. Katja Ejstrup Stritzinger
Søndag 31. oktober
10.00 Gudstjeneste v. Anders Eskedal
Torsdag 4. november
17.00 Gud & Spaghetti v. Katja Ejstrup
Stritzinger
Søndag 7. november
10.00 Alle Helgens gudstjeneste
v. Mia Knudsen
16.00 Alle Helgens gudstjeneste
v. David Kessel
Onsdag 10. november
10.30 Gudstjeneste på Aarhus Friplejehjem v. Mia Knudsen
Søndag 14. november
10.00 Gudstjeneste v. Katja Ejstrup
Stritzinger

Kirkelauget
holder åben kirke i tiden op til Alle
Helgen og 1. søndag i advent følgende
dage:

Fredag 5. november kl. 14 – 16
Lørdag 6. november kl. 14 – 16
og

Fredag 26. november kl. 14 – 16
Lørdag 27. november kl. 14 – 16
Der er mulighed for en stille stund i
kirken, hvor man kan tænde et lys og
sætte det i døbefonten.
Kirkelauget byder på en varm drik i våbenhuset.
Kirke og Sogn •
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Kære menighed i Tranbjerg
Katja Stritzinger

J

eg har fornøjelsen af at være en del
af præsteteamet i Tranbjerg kirke de
kommende 3 måneder, fordi Anja skal
holde studieorlov.
Jeg hedder Katja Stritzinger, er 41 år, og
har erfaring som sognepræst i 5 år. Jeg
kommer fra et godt embede i Hørning,
men efter 3 år måtte der simpelthen ske
noget nyt! Og det nye er lige nu Tranbjerg. I vil komme til at møde mig til
konﬁrmationsforberedelse, højmesser,
børnegudstjenester højskoleeftermiddage, plejehjemsgudstjenester og meget andet.
I min fritid, der er jeg også ret kirkeligt
engageret, og har i mange år været frivillig i Folkekirken, inden jeg selv blev
præst, og jeg ved, at de frivillige kræfter
er uundværlige for et rigt kirkeliv med
et godt fællesskab. Andre interesser er
min familie, løb, rejser, venner, en god
bog, forskellige kreative projekter, fødselsdage og højtider i det hele taget.

4

• Kirke og Sogn

Jeg glæder mig til at møde jer, og lære
jer at kende. Og ikke mindst til at skabe
kirke sammen med jer, og være en del
af menigheden i dette smukke efterår.
Gode hilsener,
Katja Stritzinger

Shop -Amok
Genbrugs børnetøj

2

Sæt kryds
i kalenderen!

Næste

FRIVILLIGMØDE
er den 18. november
kl. 10.
Mere info følger på
www.tranbjergkirke.dk

,6KRS$PRN¿QGHUGXGHW¿QHW¡M
til alle formål til en pris, der
gør det både billigt og sjovt at blive
klædt på.
Husk at Shop-Amok ikke tager imod
kreditkort.
Butikken har åbent hver
mandag fra kl. 15–17
samt 1. lørdag i måneden kl. 10–12
i Sognegårdens kælder.
Indgang via stien bag SuperBrugsen.
Alle indkomne beløb går ubeskåret til
HWUHQWYDQGSURMHNWL0DODZL

Med venlig hilsen og på gensyn

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

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

Onsdag den 3. november kl. 14.00

Sprogøs
farlige kvinder
Foredrag ved Flemming Rishøj

Engang et “naturligt fængsel” midt i
Storebælt, hvor ﬂere hundrede kvinder
fra 1923 til 1961 blev isoleret og placeret
på ubestemt tid.
Kvinder under åndssvageforsorgen,
som det dengang hed. Kvinderne blev
anset for at være seksuelt og moralsk
fordærvet og dermed til fare for samfundet.
Foredraget belyser gennem tale og
PowerPoint et stykke spændende Danmarkshistorie, og viser bl.a., at havde
man EN GANG fået “titlen” “SPROGØPIGE”, var man for altid stemplet som
“EN AF DEM”.
En tankevækkende historie om mennesker, der set med samfundets øjne,
forblev “tabere”.
Men har samfundet ændret menneskesyn siden “dengang” – eller er det
status quo?

Den første onsdag i måneden er der i perioden september til maj Onsdagsforum
i Tranbjerg Sognegård. Hyggelige og uforpligtende eftermiddage, der er åbne for
alle. Vi synger fra højskolesangbogen, hører foredrag, ser lysbilleder eller lytter til
musik. – Kaffe 30 kr.
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Hvordan får kristendommen bedst det moderne
menneske i tale?
Overskriften her er – i meget korte
træk – hvad jeg har fået bevilget 3 måneders orlov til at studere. I september,
oktober og november vil jeg derfor
sidde i studerekammeret, mens Katja
Stritzinger er konstitueret sognepræst
i Tranbjerg Kirke.
Mon ikke de ﬂeste har oplevet, hvordan man kan sidde i en kirke og lytte
til de bibelske ord og opleve, at ordene
er fjerne, uforståelige eller måske ligefrem vækker anstød. Men det modsatte
kan også hænde – at de bibelske ord,
skønt der måske stadig er noget gådefuldt over dem, alligevel vækker noget
i én og taler til én på en velgørende
måde. De er med til at åbne ens blik
for noget, man ikke kunne have sagt sig
selv. Ja måske er ordene ligefrem med
til, at noget ligesom ”falder på plads”
for én.
Bibelen og kristendommen er en
næsten uudtømmelig kilde af fortællinger og stemmer. På en måde ligesom
et overvældende broderi af utallige
forskellige tråde og farver. Men er der
i vores bibel og kristendom tråde eller
stemmer, der kan betegnes som mest
oprindelige og mest frugtbare – også
for os moderne mennesker? Hvad er
der på spil, når der ligesom opstår levende bånd mellem de gamle bibelske
ord og os, der lytter? Det er spørgsmål som disse, jeg i nogle måneder vil
prøve at se nærmere på.
Anja Stokholm
Sognepræst
Tranbjerg Kirke

Å RS T I D S

Café

Fællesskab og hygge
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
9. november kl. 17.00.
Vi begynder aftenen med en aftensang i kirken, og derefter spiser vi
sammen i Sognegården.
Kirkesanger Søren Holm
Bidstrup fortæller om
sit spændende arbejde
som kirkesanger i Tranbjerg Kirke og konservatorieuddannet klassisk
sanger. Kirkesangerarbejdet rummer
mange facetter, og udover det gængse kirkesangerarbejde er der mange
muligheder for også at udfolde sig
inden for rytmisk musik i samarbejde
med præster, organist og kirkekulturmedarbejder. Kom og vær med til en
hyggelig aften i musikkens tegn, hvor
Søren fortæller om sit virke som kirkesanger og byder op til fællessang
og en god snak.
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 2. november til
Ulla Astrup
86 29 58 97 eller
u.k.astrup@webspeed.dk

Kirke og Sogn •
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Det

bobler i maven ...

når vi syngerr sammen
Tranbjerg Kirkes

B Ø R NEKOR
Torsdage i Sognegården
9LVWDUWHUPHGEROOHURJVDIWHYDQG±RJGHUHUNDႇH
på kanden til de voksne.
Find mere information på tranbjergkirke.dk

Leder af børnekoret

eller kontakt korleder Anna Bilde på

Anna Bilde Jacobsen

tlf. 51 71 82 26 / e-mail: annabilde@gmail.com

Studerer på
Konservatoriet med Musikledelse og Rytmisk Sang
som hovedfag

Tranbjerg Kirke
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Tranbjerg Kirke

BØRN I KIRKEN

Gud og Spaghetti
Torsdag 14. oktober kl. 17.00
v. Mia Knudsen
Torsdag 4. november kl. 17.00
v. Katja Stritzinger

Babysalmesang og
Toddlersalmesang
i Tranbjerg Kirke

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.

er stjernestunder med nærvær og sanselighed for børn og deres voksne.

Spring madlavningen over og
tag børnene med i kirke!

Vi synger salmer med fagter og rekvisitter, tænder lys, danser og bevæger os
rundt i det smukke kirkerum.

Børn gratis. Voksne: 30 kr.

Se mere på www.tranbjergkirke.dk

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

Kirke og Sogn •
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SCT

Nicolai

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

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

www.tranbjergkirke.dk

BASAR
i Tranbjerg Sognegård
lørdag den 6. november
kl. 10 – 14
Kom til basar i Sognegården, hvor
vi som tidligere vil have salgsboder
med
• forskellige håndarbejder
• sødt og surt
• tombola
• amerikansk lotteri med mange
gevinster
• Der vil også være cafeteria med
mulighed for frokost, kaffe/te og
kage.
• I kælderen sælger Shop Amok pænt
og billigt brugt børnetøj.
Alle pengene går ubeskåret til brønde i det nordlige Malawi, hvor de
mangler rent drikkevand, så børnene
bliver syge og nogle dør.
Grethe Gylling

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

