TIDENDE

Godt
nytår!

Lys i Tranbjerg
Mange borgere gik rundt og oplevede Tranbjerg oplyst på en mørk novemberaften, hvor ﬂere
foreninger havde tændt lys på forskellig vis. Læs mere på side 14.

Æblelund

Målet er nået

Adam Fabricius

Kirken har lagt grund til, så
Tranbjerg kan få sin egen lille
æblelund, der passes af lokale frivillige. Træerne bliver
smukt rammet ind af krokus. Læs mere på side 25.

Hittepåsomheden har været
stor for at skaffe penge til
den nye kunststofbane. Men
pengene er i hus, og snart
kan arbejdet gå i gang.
Læs mere på side 12.

Lokalarkivet har gravet historien om én af Tranbjergs
tidligere præster frem. Læs
mere om Adam Fabricius,
der havde sit virke fra 1874 til
1888 på side 34.
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Endnu et år er gået…
Ja jeg ved det godt – den leder kan man jo skrive hvert
eneste evige år... Og måske burde man heller ikke blive
ved med at være lige overrasket over, at der er smuttet 12
måneder forbi én i raketfart endnu en gang.
Men når jeg så kigger på, hvad der er sket i løbet af de 12
måneder her i byen, så kan jeg godt se, at der må være
gået lidt mere end den måned, jeg føler det som.
Som du kan læse om her i bladet, så har både Tranbjerg Børnenes Venner og Kirketorvet 10 haft et travlt og
spændende år, hvor de har skabt nye traditioner og en
masse fantastiske begivenheder for hele byen.
Flere har været forbi bylivshuset på Kirketorvet og fået
øje på de mange muligheder, som huset rummer. Allerede nu er der sat faste begivenheder i gang, og der kommer helt sikkert ﬂere til i løbet af det kommende år.
Jeg synes, at det har været ét af de mest spændende år
længe, og jeg glæder mig til at se, hvad 2022 bringer for
vores by. Jeg glæder mig til at være med til Børnenes
Dag, Lys i Tranbjerg, Tranbjerg Løbet, Musik i Mørket,
bibliotekets mange spændende tiltag og de mange andre vilde ting, der sker her. Forhåbentlig bliver 2022 også
året, hvor vi får en fælles kalender her i byen, så man kan
følge med i det hele.
Journalist • Stina Christiansen
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I bladet optages gratis læserbreve og redaktionelt stof, som ikke
har karakter af at være annonce. Redaktionen forbeholder sig ret
til at afgøre, hvad der betragtes som annoncelignende indlæg.
Er der tvivlsspørgsmål, kontakt da venligst redaktionen.
Indlæg, artikler, billeder, annoncer mm. til næste nummer skal
aﬂeveres til: stof@tranbjergtidende.dk senest den 17. februar,
udgivelsesdatoen er den 16. marts.
Tryk:
LaserTryk
Oplag:
4.600

Overvejer du at

Tom har

kunder,
er,

som søger den helt rigtige
e
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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TURISTKØRSEL . HANDICAPKØRSEL . SKOLEKØRSEL . GRUPPEREJSER

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

LÆGEVAGTENS
TELEFONNUMMER

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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Tranbjerg Bibliotek
Fra arbejdsliv til seniorliv
Mandage kl. 16-18 og torsdage kl. 14-16 på
Tranbjerg Bibliotek
Har du for nylig forladt arbejdsmarkedet,
eller er det noget, du kommer til inden for
den nærmeste fremtid? Kunne du tænke
dig at få et indblik i, hvilke muligheder og
tilbud der ﬁndes i Tranbjerg og Aarhusområdet? Eller måske kan du godt tænke
dig at sparre med en person, der kan hjælpe
dig med at blive klogere på, hvilke fællesskaber der kunne være relevante for dig at
opsøge? Så har du mulighed for at booke et
kaffemøde med Solveig på Tranbjerg Bibliotek i ca. 30 minutter. Du har også mulighed
for at booke Solveig i 45 min., hvis I er en
mindre gruppe eller et ægtepar, der gerne
vil booke et møde sammen. Det eneste, du
skal gøre, er at ringe til seniortelefonen på
24272311 mandag til torsdag mellem kl.
8.00 og 16.00 og sige, at du gerne vil booke
et møde med Solveig Kristiansen indenfor
tidsrummet, der er angivet øverst.

Guidet fælleslæsning
Torsdag d. 27. januar og torsdag d. 24.
februar kl. 10-11:30
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 torsdag 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

bibliotek

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.

Strikkecafé
Torsdag d. 6. januar, d. 3. februar og d. 3.
marts 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.

Familie-krea
I løbet af februar vil der være ﬂere forskellige
krea-aktiviteter på biblioteket. Vi laver blandt
andet sværd og skjold af pap, og i vinterferien vil der også være fuld knald på kreativiteten. Hold løbende øje med vores hjemmeside
og Facebookgruppe for opdateringer og nye
aktiviteter.

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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”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

seniorinfo

Huskeblokken fra Brugerrådet
Så er vi igang igen, og her følger en lille oversigt over kommende arrangementer:
Onsdag d. 5. jan.
Søndag d. 9. jan.
Tirsdag d. 11. jan.
Tirsdag d. 18. jan.
Søndag d. 23. jan
Mandag d. 31. jan.
Onsdag d. 2. feb.
Søndag d. 13. feb.
Søndag d. 27. feb.

Brugerrådsmøde
Banko
Genbrugsen udsalg
Tøjsalg
Banko
Årsmøde
Brugerrådsmøde
Banko
Banko
Brugerrådet

3£38-ħ'2T&'8<&+-='9!(8<+'88Ê&';='&8!2#/'8+30!£$'2;'8T'83+9Ê/'8'9#£!&W
!8 0311'2;!8'8T36£'='£9'811WT931 =-£&'£'1'&!2&8'T'8 ='£0311'2ধ£!;9'2&'&';ধ£39W 0!29'2&'&';ধ£ sonjadue45@gmail.com eller hanne1312@gmail.com

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

Lokalcenter Tranbjerg
Distrikt Syd
Torvevænget 3A, 8310 Tranbjerg
Telefon: 87 13 16 00 – hverdage kl. 8 - 15
Mail: civilsamfund@mso.aarhus.dk
https://lokalcentre.aarhus.dk/vaelg-lokalcenter

Café Tranen,
Lokalcenter Tranbjerg
Åbningstid: mandag – fredag
kl. 9 – 13.30, Tlf.: 41 85 78 08

Sundhedsenheden og
borgerkonsulenter:
Tlf.: 87 13 16 00, hverdage kl. 8 – 15

Sundhedsklinikken,
Lokalcenter Tranbjerg
Åbningstider: Mandag, tirsdag og fredag,
kl. 9.00-14.00
Onsdag: kl. 9.00-12.00
Tidsbestilling og afbud via telefonvagten:
Tlf.: 87 13 16 00, hverdage kl. 8 – 15

Forebyggelseskonsulent:
Gitte Sand
Tlf.: 51 18 06 29, Mail: gsa@aarhus.dk

Frivilligkonsulent:
Ania Cederdorff
Tlf.: 41 85 45 48
Mail: anice@aarhus.dk
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orientering

Godt nyt til Tranbjergs cyklister
Selvom cykelhandleren i centeret lukker, kan du stadig få ﬁkset din cykel
– og samtidig støtte et godt formål i
byen.
Af Stina Christiansen
ranbjerg Center Cykler meldte i slutningen af november ud, at de har
besluttet at lukke butikken. Beslutningen
skyldes, at det er svært at skaffe nye cykler
og reservedele. Hvornår, butikken lukker,
vides ikke i skrivende stund.
Men heldigvis er der stadig hjælp at få
til punkterede dæk, skramlende kæder og
fastlåste gear.

T

Living Frisør
& Hudpleje

Dame & Herre
86 29 43 00

Firmaet Recykling tilbyder cykelreparationer, indtil der forhåbentlig åbner en
anden cykelhandler igen.
Cyklerne skal enten aﬂeveres på Børupvej 279 ved skraldespanden/garagen,
eller du kan benytte dig af tilbuddet om
at få dem afhentet. Du kan hente din cykel igen samme dag eller dagen efter. Læg
en seddel i en pose under sadlen med dit
mobilnummer, og hvad cyklen fejler.
Du kan også aftale nærmere med ejeren Kristian Holk ved at skrive en besked
eller ved at ringe på 2277 5544.
10% af alle cykelreparationerne udført
i Tranbjerg går videre til Tranbjerg Børnenes Venner.

Vi er
klar!!!
Til at yde service på
Deres hårde hvidevarer.
Udføre mindre og størrer
el-installationer,
industriautomatik
samt tele og data.

Døgnvagt
86 92 75 22
Tranbjerg Hovedgade 68 · 8310 Tranbjerg
mandag lukket
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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
ra
ove

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

GODT NYTÅR
FRA
AIA-TRANBJERG
GYMNASTIK

HALV
PRI
RIS
S

'HU HU VWDGLJ OHGLJH SODGVHU S§
QRJOH DI YRUHV YRNVHQ RJ
EºUQHKROG /¨V PHUH RP
KROGHQH RJ WLOPHOGLQJ S§
ZZZDLDWUDQEMHUJJ\PQDVWLNGN
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kunstgræs

Lotteri og auktion til kunstgræsbanen
Opﬁndsomheden har været stor for
at rejse penge til AIA’s kommende
kunstgræsbane.
Af Stina Christiansen
har støttet AIA’s lotteri og købt
M ange
en lodseddel online og dermed støttet arbejdet med kunstgræsbanen. Men
Tranbjerg BBQ og Grilludlejning, som
Søren Børresen står bag, valgte at støtte
med en hel pattegris – altså til at smide
på en grill. Grisen blev solgt i løbet af ingen tid, og Søren kunne give formand for
AIA-Tranbjerg Fodbold, Morten Mølgaard, en donation på 2000 kroner.
Sideløbende med Tranbjerg BBQ og
Grilludlejning’s auktion blev der solgt
lodder til lotteriet, hvor lokale sponsorer havde støttet med præmier for 10.000
kroner.
- Vi har været rundt ved alle de lokale
forretningsdrivende. Alle har bare været
så venlige, og vi har fået mange gode tilbagemeldinger. Mit mål var at få præmier
for 8.000-10.000 kroner, og vi nåede op
på 10.000, fortæller Christina Jønsby, som
har stået for lotteriet.
I alt ﬁk hun skrabt 42 præmier ind fra
16 venlige sponsorer. Der var stor gavmildhed blandt sponsorerne, hvor blandt
andet Hybel, Møllers Gastronomi, Café
AIA, Aarhus Padel Tennis og SuperBrugsen Tranbjerg alle bidrog med store beløb
i form af gavekort og gaver.
- Uden dem var vi ikke nået op på så
stort et samlet præmiebeløb, siger Christina Jønsby.

12 |

Da alle udgifter i forbindelse med lotteriet blev gjort op, havde AIA fodbold
tjent 13.000 kroner på det. Derudover
har den lokale ﬁskemand, Havets Fisk,
givet en donation på 2.000 kroner oveni,
og Tranbjerg BBQ og Grilludlejning kom
også med de 2.000 fra auktionen, så i alt
er der kommet 17.000 kroner ind.
Kunstgræsbane til foråret
- Ud fra det, vi har fået at vide fra vores
rådgiver, har vi alle pengene nu. Prisen
på byggeri er generelt steget over det hele,
hvilket har ramt alle klubber i samme situation som os. Men vi tror på, at vi kan
komme i gang i det tidlige forår. Lige nu
venter vi på nogle afklaringer fra Aarhus
Kommune, og når vi har dem på plads,
kan vi smide et udbud afsted og få nogle
priser.
Men det hele spiller, og det bør være
muligt at sætte det hele i gang til foråret,
siger Morten Mølgaard, formand for AIATranbjerg Fodbold.
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Lys i Tranbjerg
Der blev hygget i skæret fra bålene og
brændt en masse krudt af på halmlabyrinten til arrangementet ’Lys i
Tranbjerg’.
Af Ane Marie Taszarek
var lys og ild, da sammenT emaet
slutningen af forskellige aktører og
foreninger i Tranbjerg kaldet Sammen om
Tranbjerg for første gang holdt arrangementet ’Lys i Tranbjerg’ fredag den 5. november. At dømme fra de mange positive
tilbagemeldinger er der vist skabt en ny
tradition i byen.
Fredag d. 5. november gik Ane Marie
Taszarek med sin mand en tur gennem
Tranbjerg, hvor lyset, samvær, glæden og
samtalen var i fokus og har skrevet denne
artikel.
Halm og lygter
Biblioteket havde et lygteværksted, hvor

14
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der blev dekoreret glas og lygter i smukke
farver og mønstre.
Den aktivitet var så populær, at biblioteket ﬁk brugt alle de glas, borgerne i
byen havde doneret. Og aftenen igennem
kunne man se de ﬂotte lysende lanterner
blive båret rundt i byen af stolte poder.
Børnenes Venner havde sørget for, at
der var BIG-baller sat op i en labyrint,
hvor børnene begejstrede legede skjul.
På Naturcenteret kunne man hygge sig
med at bage snobrød.
Glade musikanter gav dejlig musik på
deres slagtøj ved indkøbscenteret. Det
var Aarhus Drum Corp, der med lysende
trommestikker og oplyste trommer satte
begivenheden i gang med festlig musik.
Græskarsuppe og tryghed
På Kirketorvet 10 blev vi venligt vist
rundt i de nye hyggelige lokaler, og der
blev budt skøn aromatisk græskarsuppe.
Udenfor stod et par herrer og bød på en

lysfest

øl, og delte Tryg-poser ud, hvor der var
små ﬁf til at snyde eventuelle tyve og sikre
sit hjem.
På kirkegården var børnene optaget af
at riste skumﬁduser på bålet, og forvandle
dem til lækre snacks.
Ved Sognegården stod Brugerrådet og
bød på lidt sødt og en snak om Brugerrådets arbejde, og de fortalte om hvad, der
sker på Lokalcenteret.
Kirken var åben, så der var mulighed
for at tænde et lys og mindes en afdød eller bede en bøn og bare mærke stilheden.
Ild og varme drikke
Hos FDF kunne man noget så eksotisk
som selv at kaste med ild uden at blive
brændt på hænderne, og der blev budt på
varme drikke.
Natteravnene var i aktivitet, og sørger
for at vores unge kan få en snak ud på
de små timer, og bringe ro i aftenlivet i
Tranbjerg.

Dejlig stemning
Der var lys, fakler og lysende balloner
overalt. Folk havde lyst til at tale sammen
i den dejlige stemning, som alle aktørerne
havde sørget for. Det var en rigtig ﬁn aften, hvor vi, når vi er Sammen om Tranbjerg, bliver glade, når det lykkes at skabe
noget nyt og dejligt sammen.
Tak for alle initiativerne og
arrangørerne.
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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.

60 800 807
16 |

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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Der dufter af garn
rn på biblioteket

Af Anne B og Emilie Bohman Lange Tranbjerg Bibliotek
efteråret 2021 lavede en gruppe frivillige en garn-uge fyldt med workshops for både garvede og nybegyndere
i Tranbjerg. Garn-ugen blev til i samarbejde mellem biblioteket, Kirketorvet 10
og Lokalcenteret og ikke mindst en stor
gruppe kreative ildsjæle, der stod for at
afholde alle workshops. Det hele kom i
stand lidt hurtigt og lå tæt på, at landet
åbnede for aktiviteter efter en lang coronanedlukning. Og måske derfor kom der
ikke ret mange og deltog.
Vi tror dog ikke på, at der ikke ﬁndes
kreative sjæle i byen og oplandet, der har
lyst til at mødes og være en del af et fæl-

I
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lesskab, hvor man kan dele sin interesse.
Derfor er vi en gruppe, der sammen med
biblioteket, arbejder på at lave en garnfest
i Tranbjerg.
Garnet binder os sammen – for garvede og
nybegyndere
Lige nu er vi i gang med at planlægge en
garndag i Tranbjerg, hvor vi vil invitere
hele byen ind på biblioteket, hvor vi i fællesskab kan lave håndarbejde med garn.
Dagen kommer til at foregå en lørdag eftermiddag i februar 2022. Alle er velkomne til at komme og strikke, brodere eller
hækle. Vi håber, at der kan blive udvekslet
ideer, tekniker og inspiration blandt de
garvede.

strik sammen

For nybegyndere, der ønsker at lære at
brodere, hækle eller strikke, forestiller vi
os, at der kunne være tema-borde, hvor
arrangørerne tilbyder deres hjælp. Som
begynder kan man starte med at strikke
mobilvanter, håndledsvarmere, pandebånd eller karklude. Ved begynderhæklebordet kunne man hækle karklude, pandebånd eller penalhuse. Ved broderibordet er der mulighed for at brodere slogans
til at hænge på væggen eller måske bogmærker. Vi er også åbne over for, at du
kan komme med din egen ide og, hvis vi
kan, hjælper vi dig i gang eller videre.

større arrangement/festival til efteråret.
Gerne noget med garnsalg og workshops.
Har DU lyst til at være med til at planlægge den kreative eftermiddag eller en
garnfestival, kan du kontakte Emilie Bohman Langefra biblioteket på e-mail embol@aarhus.dk.
Har du lyst til at strikke, hækle eller
brodere og lade dig inspirere af andre,
så følg Tranbjerg Bibliotek på Facebook,
hold øje med Tranbjerg Tidende og plakater eller ﬂyers på biblioteket, eller tjek
bibliotekets arrangementskalender.

Store drømme med fællesskab i fokus
Vi håber at skabe et stort, kreativt fællesskab, og vi drømmer om at kunne lave et
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Jeg hjælper
dig godt på plads
i boliglivet
SørenSindal Jensen
Butikschef, home Tranbjerg

Ring:
TRANBJERG - SOLBJERG
v/ Torben Skov Lauridsen & Jesper Grøne Andersson
Kirketorvet 6, 8310 Tranbjerg J
tranbjerg@home.dk · Tlf. 86 29 07 11
Ejendomsmæglerkæde for Danske Bank koncernen
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TRANBJERG
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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Glædelig bagjul og godt nytår fra
Tranbjerg Børnenes Venner
Vi sluttede 2021 af med manér, og går
ind i 2022 med masser af god energi
og fornemmelsen af en fantastisk
rygstøtte fra alle vores Venner.
Af Helle Søby Degn
starten af november deltog vi i arrangementet Lys i Tranbjerg, sammen med en masse andre foreninger i
sammenslutningen ”Sammen om Tranbjerg”. En aften med ild/lys som tema,
hvor vi ved vores område på Naturcenteret havde fået anlagt en stor halmballelabyrint, til stor fornøjelse for børn og
barnlige sjæle, samt tændt op i bålet til en
god omgang snobrød. Det blev et superﬁnt arrangement, med masser af fremmødte. Det giver blod på tanden, og vi
tror på, at arrangementet til næste år kan
blive endnu større og måske planlagt i lidt
bedre tid, så endnu ﬂere har chancen for
at deltage.
Ligeledes i november satte vi gang i vores Juleskrabekalender, som heldigvis igen
i år ﬁk stor støtte af vores lokale erhvervsdrivende, som donerede lækre præmier.
Alle 450 eksemplarer blev solgt, og vi er
så taknemmelige for den støtte, som det
giver os i vores arbejde med at lave fede
uderum i byen til glæde og aktivitet for
byens børn og unge.
Vores Julemarked blev afviklet den sidste lørdag i november, og vi var så glade
for, at corona ikke i år ﬁk sat en stopper
for det. Vejret var ikke helt på vores side,

I
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men det var vores venner til gengæld. Det
var så skønt at se så mange trodse vind
og vejr, for at kigge forbi Naturcenteret
til juletræstænding, fællessang, æbleskiver, bamselykkehjul osv. I år havde vi fået
planlagt datoen sammen med Kirketorvet
10 og biblioteket, som afholdt hhv Kunsthåndværksmarked og krea-workshop
samme tid, og derved skabte endnu ﬂere
oplevelser for de fremmødte deltagere på
vores julemarked. Også Tranbjerg Kirke
bød ind, i form af Gitte mﬂ., som både
kunne synge for og sørge for højtlæsning
for børnene. Endnu en tradition er født,
og vi glæder os over samarbejdet.
Granboden og salg af dekorationer har
også været en stor succes for os igen i år,
det er virkelig fantastisk med den opbakning, vi får fra jer. Der er mod på mere
igen i 2022, og hvem ved, måske laver vi
et arrangement ud af dekorationerne, så
vi kan producere endnu ﬂere.
Igangværende projekter
Vi havde i sidste nummer forhastet os lidt
ved at proklamere at byggetilladelsen til
hoppepuden på Grønløkke var i hus. For
vi afventer i skrivende stund fortsat de
sidste detaljer, men har til gengæld fået
yderligere støtte fra både private donorer,
samt Aura Energi til projektet. Det betyder, at vi får mulighed for at opgradere
området yderligere, hvilket vi er så glade
for. Vi har en klar forventning om, at det
må være et spørgsmål om dage før tilladelsen lander, og forhåbentlig er den al-

nyt fra TBV

lerede monteret, når dette blad kommer
på gaden.
Derudover så venter der formentlig
en ret stor opgradering af SFOgården på
indskolingen lige om hjørnet, som vi får
en lille ﬁnger med i. Skolen har nemlig
selv fundet midler til at forskønne gården
med gummiunderlag, hvor der i dag er
sand, sand og atter sand. Med i planen er
også nogle meget ønskede gyngestativer,
som monteres ved samme lejlighed. Forventes påbegyndt i foråret 2022 – mere
om det i næste nummer.
Så har vi indhentet tilbud på at lave et
træningsområde på udskolingens område,
som en del af at få skabt mere aktivitet
i hverdagen for de unge mennesker på
den afdeling af Tranbjergskolen. Vi søger
midler fra fonde/pulje til at hjælpe med
projektet, og hvis nogen hører om muligheder, som er relevante for det, så hører
vi meget gerne fra jer. Det samme gør sig
gældende, hvis man har input til, hvad
sådan et område gerne må indeholde,
for at være relevant for de unge. Vi kan
jo sagtens have forestillinger om noget,

men i virkeligheden vil vi jo langt hellere
forhøre os hos dem, som det er tænkt til.
Man er meget velkommen til at sende os
en mail på: mail@tranbjergbørnenesvenner.dk eller ringe til Helle på 2835 8762
og komme med ideer.
Har du lyst til at støtte vores arbejde?
Så kan du altid kan melde din husstand ind som medlem for blot 100,- om
året. Indbetales til Mobilepay 280278 eller bankoverførsel til Reg. 9135 konto
0000132705 med angivelse af mailadresse.
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 Facebook/Messenger eller ring til vores formand/lagerførende, Helle på 2835 8762.
Vi leverer gerne til din hjemadresse.
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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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.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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æblelund

Tranbjergs nye æblelund
Lokale kræfter har plantet ni forskellige æbletræer på plænen foran kirken
- og du må gerne smage.
Af Stina Christiansen
idst i oktober tog en ﬂok naturglade Tranbjerg-borgere spaden i egen
hånd og plantede ni forskellige æbletræer
i en lille lund på den grønne græsplæne
mellem Tranbjerg kirke og indkørslen
til Center Syd. Så du kan glæde dig til at
smage på eksempelvis sorterne Aroma,
Phillippa, Ingrid-Marie, Cox Orange og
Belle de Boskoop, når træerne en gang er
store nok til at give afkast. Du kan se på
de enkelte træer, hvilken sort det er. De
ni forskellige sorter modner på forskellige
tidspunkter.

S

TRANBJERG BLI’R VILD
Annie Boelt fra TRANBJERG BLI´R VILD
har været tovholder og lavet aftale med
Tranbjerg Kirke og Smag på Aarhus.
- I forbindelse med arrangementet ‘Fra
naboskab til Fællesskab’ - grønne initiativer i Tranbjerg - som fandt sted i Bylivshuset i efteråret, ﬁk vi, der var mødt
op, mulighed for at tage initiativ til at
plante en lille æblelund betalt af Aarhus
kommune.

Blomstrende træer og buske og deres
frugter og bær er gode for insekter, fugle
og smådyr. Men også dejlige at se på - og
så må du gerne smage på frugterne, siger
Annie Boelt.
Seks lokale æblemuttere
Kravet til at få penge gennem Smag på
Aarhus til at købe træerne var, at borgerne i Tranbjerg selv skal passe dem. Så
Annie skulle ﬁnde nogle æblemuttere, der
ville stå for at passe og pleje træerne frem
over. Det var der heldigvis nogle, der gerne ville. Så syv lokale skal fremover passe træerne, luge omkring stammerne og
vande, hvis det bliver nødvendigt.
Så søndag den 30. oktober mødtes en
lille skare for at plante træerne, og kommer du forbi, kan du nyde de små træer
allerede nu.
Tiltaget om æblelunden kom fra arrangementet ‘Fra naboskab til Fællesskab’ grønne initiativer i Tranbjerg. Arrangørerne ville give borgere med en grøn idé en
pose penge til at føre deres idé ud i livet
i Tranbjerg. Smag på Aarhus, et projekt i
Aarhus Kommune, som sammen med århusianerne skal skabe grønne byrum med
smag, har også støttet æblelunden.
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Tranbjerg Fællesråd
Af Helle Søby Degn – Formand for
fællesrådet
Vælgermøde – en ny tradition?
I samarbejde med Tranbjergskolens bestyrelse afholdt Tranbjerg Fællesråd for første gang i mange år, et vælgermøde i forbindelse med kommunal- og regionsrådsvalget i starten af november. Mødet foregik i skolens aula, og med kandidater fra
hele 8 partier, og en veloplagt moderator,
var der lagt op til en god og livlig debat.
Vi kom godt omkring i emnerne, og
ﬁk vendt både opland vs. midtby, boligpolitikken, infrastruktur, 0-18 års området og en hel masse andet i løbet af de 2
timer mødet varede, med gode spørgsmål
og pointer fra både de omkring 50 fremmødte og kandidaterne.
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Vi håber, at alle deltagere gik lidt klogere fra mødet, ifht hvor krydset skulle
slås, og at vi ﬁk placeret Tranbjerg og vores ønsker for fremtiden hos de kandidater, som endte med en plads i byrådet efter valget.
Lys i Tranbjerg
Fredag den 5. november havde sammenslutningen ”Sammen om Tranbjerg” inviteret til en aften med ild/lys som tema.
Sammen med en stor del af byens foreninger, havde også Tranbjerg Fællesråd
havde fået en post at bemande. Vi uddelte
Bo Trygt-poser med hjælp til at sikre sit
hjem mod indbrud her i den mørke tid.
Vi ﬁk en hyggelig sludder med mange af
deltagerne ved arrangementet og ﬁk fortalt lidt om hvad Fællesrådet går og sysler

fællesråd

med i det daglige. Et hyggeligt arrangement, som vi håber at kunne være en del
af til næste år også.
Opdateret projektliste
I løbet af det sidste års tid eller to, er en
større andel af projekterne på Fællesrådets ønskeliste blevet ført ud i livet, herunder nedkørselsrampen under Østerby
Alle, ﬂytning af stoppestedet på Tingskov
Alle v. Landevejen, samt midter-helle på
Tingskov Alle, for en mere sikker krydsning af vejen mod søen. Ligeledes er overgangen ifbm cykelstien fra Solbjergsiden
over krydset ved Tingskov Alle godt i
gang med at blive anlagt, for lettere passage på cykel.
Det betød i efteråret 2021, at der var
behov for at revidere listen, og forhøre sig
hos vores medlemmer om alle projektøn-

sker fortsat var aktuelle. Listen er nu opdateret og kan ﬁndes på Tranbjerg.dk.
Støj
Et separat projekt i noget større skala, er
støjbekæmpelse langs Landevejen, som
en gruppe af borgere fra Kirkevænget har
haft et stort ønske om at få på agendaen.
Vi har sammen med gruppen forsøgt at
trykke politikerne på maven i den retning, men desværre virker det til at den
pose penge, som potentielt kunne komme
i spil, ikke nødvendigvis bliver tilgængelig
indenfor nærmeste fremtid.
Det betyder dog langtfra at vi opgiver kampen, specielt med det nationale fokus, som støj har i øjeblikket, så vi
fortsætter trykket på både politikere og
mobilitetsafdelingen.
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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
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w
w
w
på
Bestil tid online

05 58

MUNKE VVS A/S | TRANBJERG HOVEDGADE 48 | 8310 TRANBJERG | WWW.MUNKEVVS.DK
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TRANBJERG OPEN 2021
SKANDERBORG GOLF KLUB

Af Søren Gorming
øndag d. 12. september var der for
første gang arrangeret Tranbjerg
Open i golf. 31 deltagere havde fundet
vej til Skanderborg Golfklubs ﬂotte bane.
Vi startede dagen med fælles info og en
lille skål for Tranbjerg. Humøret var højt,
og alle så frem til, at det netop var i dag,
de fandt deres indre ”Tiger”.
Vi spillede i 4 hold sammensat på en
måde, hvor det gennemsnitlige handicap
skulle være så ens som muligt. Der var
både individuelle og holdpræmier.
På alle par 3 huller var der præmier til
dem, som var tættest på ﬂaget/hullet. Udover dette havde 2 sponsorer (Mizuno og
Skanderborg Golf klub) doneret præmier
for ”Hole in one”. Det skete dog ikke denne søndag i Skanderborg.
Efter ca. 4 timers spil i dejligt sensommer vejr var det tid til spisning og præmieoverrækkelse. Camillas Diner, forpagter af restauranten i Skanderborg Golfklub, havde lavet biksemad ad libitum,
med alt tilbehør.

S

Præmierækken
Der var tæt spil hele vejen og ikke mange
point skilte pladserne fra hinanden.

Nr. 1 Henrik Riising
Nr. 2 Michael Ebert Christensen
Nr. 3 Dan Nejlund
Nr. 4 Esben Homann Gorming
Nr. 5 Morten Hansen
Stort tillykke til alle og godt gået.
En stor tak skal lyde til det lokale erhvervsliv, som viste stor interesse for arrangementet. Tak for de mange ﬁne præmier skal lyde til: SuperBrugsen, REMA
1000, Den Glade Slagter, EDC v/Tom
Holst, Mizuno v/Mads Holst, Lone og Jan
Berg Andersen, Skanderborg Golfklub og
Vognsen & Co.
Vi ses igen i 2022
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Sidste nyt fra Kirketorvet 10
Ved et årsskifte er det meget normalt
at kigge lidt tilbage på året, der er gået - og sikke et år for Kirketorvet 10.
Af Charlotte Pless
er sket en del, fra da Alboa aﬂeD erverede
nøglerne til den nedlagte institution i marts til nu, hvor huset emmer
af aktivitet. En masse frivillige har knoklet med at male, bygge møbler og meget
mere for at huset kunne bruges som det
samlingspunkt i byen, som var den store
drøm. Og det må siges at være lykkedes!
Bare siden sidste Tranbjerg Tidende blad
kom på gaden, har der været alt fra tegnehygge til adventskransebinding, fællessang
og livestream fra Aarhus Universitet på
programmet, og der er allerede en masse
spændende på programmet for foråret
2022.

LATTE

Hygge og caffe latte
Der er så småt kommet gang i den lille
café, hvor frivillige er ved at lære espressomaskinen at kende. Det er så hyggeligt
at kunne sludre over en kop kaffe i pausen til en workshop eller at slutte gåturen af med en kop varm kaffe og måske
lidt kage til. De frivillige, som allerede har
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haft cafévagt synes, det er smadderhyggeligt at være en del af huset og lange caffe
latte over disken. Hvis du tænker, det også
kunne være noget for dig, må du endelig
kigge forbi eller tage fat i Charlotte enten
via facebooksiden Kirketorvet 10 eller på
pchv@aarhus.dk
Kunsthåndværksmarked
Den 27. november afholdt Kirketorvet 10
kunsthåndværksmarked i forbindelse med
Tranbjerg Børnenes Venners årlige julemarked. Det var virkelig en skøn dag med
en masse besøgende. Der var gang i salget
ved boderne, og man kunne lune sig på

kirketor vet

en kop varm kakao i cafeen. Tilmed var
Gitte fra Tranbjerg Kirke forbi og læse julehistorier for børnene. En del besøgende
så Kirketorvet 10 for første gang, og der
var mange gode snakke om, hvad huset
er for et sted, og hvordan man bruger huset. Det er fantastisk, hvordan kendskabet
til Kirketorvet 10 bliver ved med at blive
bredt ud, og hvordan det samtidig betyder, at ﬂere og ﬂere her i skønne Tranbjerg tager huset til sig.
Fællessang
Et godt eksempel på, hvordan huset kan
bruges er, at Hanne Homann for et par
måneder var forbi for at høre til muligheden for at afholde fællessang på Kirketorvet 10. Derefter gik der lidt tid med at
lede efter en, som kunne spille til, og det
lykkedes, da Pia Jacobsen meldte sig med
sin guitar. Det betød, at der torsdag den
2. december endelig kunne inviteres til
fællessang. Det var en skøn eftermiddag

med fuldt hus, hvor der blev sunget alt fra
Beatles til julesange. Det var en stor succes, og Hanne og Pia har allerede besluttet, at der fremover er fællessang på Kirketorvet 10 den første torsdag i hver måned kl. 15-17.30.
Et nyt år og endnu ﬂere arrangementer
på vej
2022 bliver et år med endnu ﬂere spændende tiltag på Kirketorvet 10. Der har
bl.a. været opstartsmøde omkring en repair cafe hvor en gruppe borgere har
meldt sig på banen. Planen er i skrivende stund, at afholde repair cafe 2 gange
om måneden, hvor man som borger kan
komme forbi og få hjælp med småreparationer af diverse ting som f.eks. brødristeren eller lynlåsen.
Fællesaktiviteter
Ydermere arbejdes der på nogle ﬂere fællesaktiviteter omkring skraldeindsamling, >>
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en masse kreative workshops og så fortsætter livestream fra universitetet selvfølgelig også. Der er desuden planer og
drømme om at sætte den sidste gårdhave
på Kirketorvet 10 i stand. Ideen er at lave endnu et byrum, som lægger op til at
man som borger har lyst til at tage ophold
samtidig med, at stedet vil kunne bruges
som et eksperimentarium for vilde haver
og permakultur. Lyder det som noget, du
gerne vil være en del af, så hold øje med
facebooksiden, hvor der vil blive indkaldt
til opstartsmøde i starten af det nye år.

Kom med din gode idé
Husk, at du til enhver tid er velkommen
til at byde ind med aktiviteter på Kirketorvet 10. Måske har du selv lyst til at
planlægge og afholde en aktivitet og måske har du blot en god ide og søger hjælp
til at føre ideen ud i livet. Alt kan bruges
og tiden siden marts, hvor Kirketorvet 10
blev en realitet, har om noget vist, at vi
her i Tranbjerg er supergode til at hjælpe
hinanden og bakke op om gode ideer.
Rigtig godt nytår til alle i Tranbjerg.

GENBRUGSSTATION
BIRKEGÅRDSVEJ
Birkegårdsvej 8 · 8361 Hasselager

Åbningstider:
Mandag-fredag kl. 7.00-18.00
Lørdag, søndag, helligdage
kl. 10.00-17.00
Lukket: 24., 25., 26. og 31. dec.
samt 1. januar
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VI FJERNER DINE PROBLEMTRÆER

2511 1135

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

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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Adam Fabricius
Af Lars Kjærsgaard Johansen – Tranbjerg
Lokalhistoriske Samling
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Adam Fabricius
Årsagen til at vi har mange oplysninger
om Adam Fabricius er, at hans søn, historikeren Knud Fabricius, i ﬂere artikler
har skrevet om farens liv. Adam Fabricius
blev født i 1822 i Bøvling syd for Lemvig,
hvor faren var præst. Adam var tredjeældste barn af syv i farens andet ægteskab,
og i alt ﬁk faren 17 børn, så økonomien
var stram. Da Adam var seks år ﬂyttede
familien til Sjørring vest for Thisted. Her
voksede han op ikke langt fra Vesterhavet,
og stedets natur og historie gjorde et stort
og varigt indtryk på ham. Han lærte hurtigt at læse og var bogligt interesseret, så
da han nærmede sig konﬁrmationsalderen besluttede forældrene, at Adam skulle
fortsætte skolegangen på Aalborg Latinskole, og heldigvis lovede nogle venner at
hjælpe økonomisk.
Fra 1836 til 1841 boede Adam i Aalborg og fulgte undervisningen på Latinskolen. Vi kender ikke så meget til årene

Ad

våbenhuset i Tranbjerg Kirke hænger en præstetavle, som fortæller, hvem der siden 1500-tallet har været præst i Tranbjerg. Vores kendskab til
præsterne før år 1900 varierer, men en af
de præster vi kender mest til er Adam Fabricius, som var præst fra 1874 til 1888.
Ligesom alle præster indtil 1973 var han
præst i både Tranbjerg og Holme, da
Tranbjerg var en annekskirke til Holme
Kirke.
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i Aalborg, men han brugte meget tid på
lektierne, der også omfattede latin og
græsk. Kun i jule- og sommerferien var
der tid til at besøge hjemmet i Sjørring.
Studietiden i København
Efter studentereksamen blev bestået i
1841, begyndte studieårene i København.
Helst ville han have læst historie, men der
fandtes på det tidspunkt ingen embedseksamen i faget, så Adam valgte som de ﬂeste at læse teologi.
Han ﬁk noget økonomisk støtte hjemmefra, men i de første år levede han
meget enkelt og sparsommeligt. Senere
kunne han supplere støtten med noget
undervisning og oversættelse. I studietiden deltog Adam aktivt i den skandinaviske studenterbevægelse. Ved siden af de
teologiske forelæsninger fulgte han også
forelæsninger i dansk historie, og han tog
kontakt til nogle af underviserne.
I 1847 blev embedseksamen bestået.
Han ville derefter gerne være blevet i Kø-

historie
benhavn, hvor der var biblioteker og arkiver, men efter sin fars ønske rejste han
tilbage til Thy, hvor han blev huslærer hos
en præst.
Adjunkt ved Aarhus Katedralskole 18481859
I efteråret 1848 blev Adam Fabricius adjunkt ved Aarhus Katedralskole, der dengang havde 68 elever. Han ﬁk næsten
alle klasser i historie og underviste også
i fransk, og han var åbenbart en god og
populær underviser. Der blev også tid til
at udgive ﬂere historiske undervisningsbøger. I skoleferierne tog Adam Fabricius
rundt til de historiske steder i Øst- og
Midtjylland, og han besøgte også regelmæssigt København.
Adam Fabricius deltog aktivt i byens
sociale liv. Han var bl.a. medlem af klubben ”Polyhymnia”, og han holdt ﬂere historiske foredrag. I det hele taget befandt
han sig godt i Aarhus, og sønnen mener,
at det måske var den lykkeligste periode i
hans liv. Medvirkende til det var, at han i
1852 ﬁk en opfordring fra et forlag i København om at skrive en ”Illustreret Danmarkshistorie for Folket”. Selv om det ville have været en fordel at bo i København
tæt på arkiver og universitetet, accepterede han tilbuddet, og han brugte de næste
tre år opgaven. Værket udkom i 1854-55
i to bind, og det blev en stor succes, som
blev genoptrykt i tre nye udgaver, den sidste i 1914. En medvirkende årsag til successen var de mange illustrationer, bl.a.af
Lorenz Frølich.
Efter den store arbejdsindsats tog
Adam Fabricius orlov fra Katedralskolen,
og i det følgende to år rejste han rundt i
Europa, især i Frankrig og Spanien, hvor
han indsamlede viden og materiale til

hans store interesse i vikingernes historie
og betydning, især i Normandiet.
Efter orloven vendte Fabricius tilbage
til Katedralskolen, og han var meget tilfreds med jobbet, men det var ikke særlig
godt lønnet. Derfor søgte han i 1859 stillingen som seminarieforstander i Ranum
tæt ved Lemvig, og til stillingen var også
knyttet jobbet som præst ved to sogne.
Med gode anbefalinger ﬁk Fabricius stillingen i Ranum.
Seminarieforstander i Ranum 1859-1864
Jobskiftet betød, at lønnen blev fordoblet,
men det gjorde arbejdsbyrden også. Det
var meget krævende både at være seminarieforstander og være præst i to sogne,
også selv om Fabricius blev aﬂastet ved
ansættelsen af en kapellan. Desværre opstod der hurtigt uenigheder mellem de
to mænd, og de blev større og større. Det
endte til sidst med en sag, som gik gennem biskoppen til ministeriet, der tildelte
begge parter en misbilligelse.
Kapellanen søgte sin afsked, og derefter skulle Fabricius selv udføre hele arbejdet, idet der så vidt vides ikke blev ansat
en ny kapellan. Der er ingen oplysninger
om, hvad der skete de følgende to år, men
i april 1864 modtog han et brev fra ministeriet, der indstillede ham til det lille
præsteembede på Drejø syd for Fyn. Begrundelsen var, at Fabricius ikke var egnet
til at være seminarieforstander. Det var et
hårdt slag, og sønnen beskriver det som
nederlaget i Adam Fabricius liv, og han
omtaler forﬂyttelsen som en forvisning.
Præst på Drejø 1864-1874
Drejø sogn omfattede også tre andre små
øer, hvor der i alt boede 625 personer.
Ifølge Knud Fabricius opstod der hurtigt
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en gensidig sympati mellem befolkningen
og den nye præst, og den voksede efter
Adam Fabricius´ ægteskab med Nicoline
Frederikke Jensen. De havde mødt hinanden, da hun var elev på et pigeinstitut
i Aarhus, hvor Fabricius underviste. Hun
var 17 år yngre end ham; de blev viet i
Aarhus Domkirke i 1865.
I de følgende fem år ﬁk de to piger og
en dreng. Familien oplevede stormﬂoden
i 1872, der især ramte Lolland og Falster,
men også store dele af Drejø blev oversvømmet, og Fabricius medvirkede til, at
øen ﬁk hjælp. Drejø lå dengang noget isoleret, og efterhånden kunne Adam Fabricius godt tænke sig at komme til et større
sogn. Også den noget lave løn og familiens vækst trak i samme retning.
Præst i Holme og Tranbjerg 1874-1888
I 1874 blev Adam Fabricius udnævnt til
præst i Holme og Tranbjerg sogne, og
præstegården lå i Holme. Dermed kom
han tilbage til Aarhus-området, som han
kendte fra sin tid som adjunkt på Katedralskolen, og derfor havde han mange
venner og bekendte. Han satte også pris
på den østjyske natur og den lette forbindelse til København, ligesom også lønforhøjelsen gjorde livet lettere.
Men tiden var blevet en anden, og da
Fabricius var blevet ældre, havde han
ikke så let ved at tilpasse sig de nye tider. 1870´- og 1880-erne var præget af
et skarpt opgør mellem Højre (konservative), som havde regeringsmagten, og
Venstre. Adam Fabricius var overbevist
konservativ, men næsten alle i Holme og
Tranbjerg var venstrefolk, og derfor opstod der aldrig det samme varme og tillidsfulde forhold, han havde oplevet på
Drejø. Fabricius havde dog kontakt med
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Frederikke og Adam Fabricius fotograferet i 1874. Aarhus
Billeder, Den Gamle By.

gårdejerne på de større gårde i både Holme og Tranbjerg, og han fortsatte med at
holde foredrag.
I 1882 var den gamle kirke i Holme så
forfalden, at den blev revet ned, og Fabricius blev derfor den første præst, der
prædikede i den nye kirke, der blev indviet i 1884. Imidlertid ﬁk han nogle år
senere en halssygdom, og derfor blev
hans ønske om at gå på pension i 1888
imødekommet.
Pensionisttilværelse i København
Efter pensioneringen ﬂyttede Adam Fabricius til København, og dermed ﬁk han
opfyldt et gammelt ønske. Han holdt historiske foredrag, rejste ﬂere gange til
udlandet og skrev ﬂere bøger, bl.a. ”Kirkehistorie for Folket”. I 1897 udkom

historie

Adam Fabricius´ gravsten på Søllerød kirkegård, august 2021.

”Danske Minder i Normandiet”, som sønnen betegner som hans hovedværk, og i
forlængelse heraf skriver han, at faren i
København oplevede sine lykkeligste år
siden ungdomstiden i Aarhus. Her havde han omsider mulighed for at udfolde
sine historiske interesser; man kan sige,
at Adam Fabricius i ca. 30 år levede af at
være præst, men hele livet levede han for
historien.
Kort tid efter sin 80 års fødselsdag døde Adam Fabricius den 24. august 1902.
Han blev begravet på Søllerød kirkegård,
og den meget store sten på hans grav fortæller mere end mange ord, hvordan han
opfattede sig selv. I første linje står der
med store bogstaver: Historikeren og i

næste linje: Pastor Adam Fabricius efterfulgt af tredje linje med de to årstal. Nedenunder står hustruens navn og årstal.
Hustruen Frederikke døde i 1911. Sønnen Knud, som blev født i 1875 og voksede op i Holme præstegård, blev cand. mag
i 1901, og han ﬁk senere en lang karriere
ved Københavns Universitet, hvor han var
professor i historie fra 1917 til 1946. Dermed virkeliggjorde han de drømme, som
havde været uopnåelige for faren. Han
døde i 1967.
Kilde: Knud Fabricius: Adam Fabricius og
hans Danmarkshistorie
Personalhistorisk Tidsskrift 14. række V
(s. 53-73), 1963
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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

Bestil blomster ved din lokale blomsterhandler
Vi er trådt ud af kædesamarbejdet med InterFlora
for at få bedre tid til at servicere vores lokale kunder.
Så fremadrettet opfordrer vi dig til at bestille
på telefon, mail eller på vidunderknolden.dk

Vidunderknolden
Center syd, Kirketorvet 6
Tel: 8629 0411 - mail: butik@vidunderknolden.dk
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TRANBJERG

Kirke og Sogn
SØNDAG DEN 27. FEBRUAR 2022 KL. 10.00

Fastelavnsgudstjeneste
for børn og deres voksne i Tranbjerg Kirke
Kom og vær med, når vi holder festlig fastelavnsgudstjeneste
med udklædning, tøndeslagning og fastelavnsboller!
Tilmelding på hjemmesiden er vigtig – så vi har fastelavnsboller
nok til alle. 30 kr. for voksne – børn er gratis.

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 Jette Hyldeqvist
40 44 67 33 / kirketjenerjette@tranbjergkirke.dk
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 Ellen Danielsen
30 31 76 12
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

Fastelavnssøndag 27. februar
10.00 Familiegudstjeneste
v. Mia Knudsen

Søndag 9. januar
10.00 Gudstjeneste v. Mia Knudsen

Søndag 6. marts
10.00 Gudstjeneste v. Anja Stokholm

Onsdag 12. januar
10.30 Gudstjeneste på Aarhus Friplejehjem v. David Kessel

Onsdag 9. marts
10.30 Gudstjeneste på Aarhus Friplejehjem v. Mia Knudsen

Søndag 16. januar
10.00 Gudstjeneste v. David Kessel

Søndag 13. marts
10.00 Gudstjeneste v. David Kessel

Tirsdag 18. januar
17.00 Aftenandagt og Årstidscafe

Søndag 20. marts
10.00 Gudstjeneste v. Anja Stokholm

Søndag 23. januar
10.00 Gudstjeneste v. Anja Stokholm

Tirsdag 22. marts
17.00 Aftenandagt og Årstidscafe

Onsdag 26. januar
14.00 Gudstjeneste på Lokalcentret
v. David Kessel

Søndag 27. marts
10.00 Gudstjeneste v. Mia Knudsen

Søndag 30. januar
10.00 Gudstjeneste v. Mia Knudsen
Torsdag 3. februar
19.00 Musik i Mørket
Søndag 6. februar
10.00 Gudstjeneste v. David Kessel
Onsdag 9. februar
10.30 Gudstjeneste på Aarhus Friplejehjem v. Anja Stokholm
Søndag 13. februar
10.00 Gudstjeneste v. Mia Knudsen
Søndag 20. februar
10.00 Gudstjeneste v. David Kessel
Onsdag 23. februar
10.30 Gudstjeneste på Aarhus Friplejehjem v. Anja Stokholm
14.00 Gudstjeneste på Lokalcentret
v. Anja Stokholm
Torsdag 24. februar
17.00 Gud & Spaghetti

Torsdag 31. marts
17.00 Gud & Spaghetti
Søndag 3. april
10.00 Gudstjeneste v. Anja Stokholm
Søndag 10. april
10.00 Gudstjeneste v. Anja Stokholm
Onsdag 13. april
10.30 Gudstjeneste på Aarhus Friplejehjem
Skærtorsdag 14. april
17.00 Gudstjeneste v. Mia Knudsen
Langfredag 15. april
10.00 Musikgudstjeneste
v. David Kessel
Påskedag søndag 17. april
10.00 Gudstjeneste v. Anja Stokholm
2. påskedag mandag 18. april
10.00 Gudstjeneste v. David Kessel
Søndag 24. april
10.00 Gudstjeneste v. David Kessel

Kirke og Sogn •
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Godt nytår!
David J. Kessel

A

t tage hul på et nyt år kan føles lidt,
som når man går en tur i et område med nyfalden sne. Man sætter sine
spor som den første. Alt er nyt og uberørt.
Der er noget rart ved at begynde et nyt
år. En ny begyndelse med alle de åbne
muligheder. Måske når vi i år alt det, vi
ikke nåede i det gamle.
I virkeligheden har den nye kalender
været fyldt med aftaler i uge- hvis ikke
i månedsvis. Måske er sommerferien
allerede booket, man har fået invitationer til runde fødselsdage eller bryllupper, der først ligger i efteråret. Nej,
også det nye år starter ikke som et uberørt snelandskab. Og man kan spørge,
hvorfor det egentlig også skulle være
sådan. For kalenderen er jo en kunstig,
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menneskeskabt størrelse, et forsøg på
at inddele tiden, der egentlig bare tager
os med sig som vandet i en ﬂod.
Den første januar i et nyt år er vi lige
så meget mennesker, der er præget af
deres fortid, de oplevelser, der ligger
bag os, som vi er sidst i december, eller
i juni. Vi har i begyndelsen af året lige
så mange planer, ønsker for fremtiden,
prøver lige så meget at styre det, der
venter på os, som vi gør resten af året.
Alligevel oplever vi begyndelsen af et
nyt år som en mulighed for forandring.
Vi føler, her er der en ny chance. Og
selvom denne følelse bygger på noget,
der i sidste ende er menneskeskabt,
mere eller mindre vilkårligt, så afspejler
den alligevel noget, der ligger dybt inde
i os: længslen efter muligheden for at
viske tavlen ren, se på vores liv ubelastet af især de sider af vores fortid, vi
ikke ønsker at bygge videre på; eller
religiøst sagt: Den afspejler længslen
efter tilgivelse, nåde.
Denne længsel kommer Gud i møde.
Fordi Gud i sin søn blev en del af vores verden, levede sammen med mennesker, oplevede, hvordan fortiden kan
være en byrde på vejen ind i fremtiden,

er han i sin kærlighed villig til at tage
fortidens tyngde fra os og lade os begynde nyt, hver gang, vi har brug for
det.
Det kræver ikke særlige datoer, eller
bestemte tidsintervaller. Nåden er der,
når vi har brug for den og beder om
den. Eller som det hedder i en salme af
Johannes Møllehave: Nåden er din dagligdag.
For, som salmen fortsætter:
”Nåden er den kærlighed,
Som blev grundløst givet.
Nåden er den hverdag, som
Binder dig til livet.”
(DDS 522)


Æblelund med krokus
I slutningen af oktober blev Menighedsrådet kontaktet af en repræsentant for
Grønne Initiativer i Tranbjerg, Annie Boelt. Annie spurgte, om Menighedsrådet
ville lægge plæne til at plante ni æbletræer, som initiativet kunne få af Aarhus
Kommune. Vi sagde selvfølgelig ja! Også
vore kirkegårdsleder og -gartnere var
med på ideen og satte pæle ned, hvor de
mange frivillige så søndag den 31. oktober kunne plante de ni træer.
Heldigvis er der så meget luft i kirkegårdsbudgettet, at der bliver plads til at
indkøbe krokusløg til at lægge rundt om
de ﬁne træer. Det bliver krokus i de samme farver, som de efterhånden mange
hundrede krokus, der dukker op af jorden tidligt på året under de store træer
nord for kirken.
Den løbende pasning af de ni æbletræer er betroet frivillige, der hver især har
”adopteret” et træ og altså vil passe det,
f.eks. også ved at sørge for, at græsplænen ikke tager magten.
Menighedsrådet håber, at alle Tranbjerg-borgere glæder sig over det ﬁne
initiativ og på sigt kan nyde godt af den
frugt, træerne forhåbentligt vil traktere os
med. Der er således ikke tale om forbuden frugt.
Kirke og Sogn •
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ONSDAGS
 FORUM
Eftermiddage, der giver et løft!

Onsdag 2. februar 2022 kl. 14.00

vets storhed, varme og glæde. Her viser
Storm P. sig som en evangelisk forkynder.
Ind i alt, hvad Storm P. malende forkynder og formaner, mærker vi hans varme
humor, som vel om noget er Storm P.s
varemærke.

Onsdag 2. marts 2022 kl. 14.00

Niels Christian Kobbelgaard

„Storm P. og evangeliet“
Foredraget vil give et indblik i Robert
Storm Petersens tilværelse og tanker.
Mange kender Storm P.s ﬁnurlige opﬁndelser, hans nummermænd, hunden
Grog, tegneserien Peter og Ping og ikke
mindst hans vagabonder og klovner. Jeg
vil kaste lys over de mere ukendte sider
hos Storm P.: den samfundsrevsende og
religiøse side.
Vi skal møde den unge Storm, der som
en gammeltestamentlig profet revser sin
samtids magthavere. I avisernes spalter
kommenterer Storm P. livets gang på godt
og ondt. Karakteristisk for Storm P. er, at
han i alt, hvad han skriver og tegner og
maler, kredser om at forstå livet som menneske. Storm P. udviser stor medfølelse
mod de små. Det er dem, der er forundringsparate, mens mange andre, højt på
strå, spiller deres fastlåste spil. ”De små”
bruger han ofte som ”forkyndere” af li-
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Søren Holst, teolog

Om Adam og Eva – og
Patrick fra Herlev
Patrick fra Herlev eksisterer ikke. Bibelselskabet har opfundet ham, for at
oversætterne kunne bruge ham som forbillede i arbejdet: ”Kan Patrick, som er 14
år, uden videre forstå denne sætning?”,
har vi spurgt os selv. Hvis svaret var ”Nej”
eller ”Tjoh, tjah”, var oversættelsen ikke
god nok endnu. Foredraget fortæller om,
hvordan man oversætter for læsere, der
overhovedet ikke kender Bibelen i forvejen – og illustrerer det rundhåndet med
eksempler fra arbejdet med de kendte
fortællinger fra Bibelens begyndelse.

Å RS T I D S
SE HER!

Fællesskab og
hygge

Særarrangement
Alle er velkomne!

Onsdag 9. marts 2022 kl. 19.00

Café

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 tirsdag 18. januar kl. 17.00
(tilmelding senest 11. januar)

Foredrag med Christian Hjortkær

Kunsten at give slip –
Søren Kierkegaard ser
Disneyﬁlm!
Hvordan i alverden kan vi ﬁnde mening
i det guddommelige, når befalingen
lyder at ofre sin søn – det bedste, man
har? Er religionens tanke om at ofre
ikke helt absurd i dag? Ja, her hjælper
det faktisk at gå til både Kierkegaard og
Disneys tegneﬁlm, for her bliver myterne udlagt i billeder, så de bliver til at
begribe, og så man selv bliver grebet.
Og måske ﬁnder vi på den måde ud af,
at vi alle ofrer noget af os selv hver dag,
for at ﬁnde en mening med vores liv.
30 kr. inkl. kaffe og kage.

og
tirsdag den 22. marts kl. 17.00
(tilmelding senest 15. marts)
Vi begynder aftenen med en aftensang i kirken, og derefter spiser vi
sammen i Sognegården.
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 sker til
Ulla Astrup
86 29 58 97 eller
u.k.astrup@webspeed.dk

Kirke og Sogn •
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BASAR I
SOGNEGÅRDEN 2021
Lørdag den 6. november havde vi basar
i Tranbjerg Sognegård.
Efter et år uden basar, var det dejligt,
at vi igen kunne åbne dørene i Sognegården.
Det samlede resultat fra basaren og
Shop-Amok blev 41.920 kr., som går til
brønde i Malawi.
Tak til alle, der har medvirket til det
ﬁne resultat.
Efter opfordring fra ﬂere borgere i
Tranbjerg har vi også i år salg af håndarbejder, surt og sødt i Sognegårdens kontorgang.
I det nye år starter basargruppen
igen den 11. januar, og derefter mødes
vi den 2. og 4. onsdag i måneden fra
klokken 14 – 16 i Sognegårdens kælder.
Basargruppen er åben for nye deltagere.
Vi modtager gerne brugbare rester
af garn eller stof.
Grethe Gylling

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!
Datoer:
27. januar kl. 10.00
10. februar kl. 10.00
24. februar kl. 10.00
10. marts kl. 10.00
24. marts kl. 10.00

Skift på
kirkeværgeposten

Shop -Amok
Genbrugs børnetøj

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.

Seniorpigerne
8
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I de sidste fem år har Flemming Mikkelsen været vores ualmindeligt dygtige kirkeværge. Af personlige grunde
har Flemming ønsket at trække sig fra
denne post, men forbliver heldigvis i
Menighedsrådet.
På Menighedsrådets møde 24. november blev i stedet Ellen Danielsen
valgt til denne vigtige post. Vi er sikre
på, at Ellen dygtigt vil træde i Flemmings fodspor.
Birgitte Pedersen, formand
Menighedsrådet

Babysalmesang og
Toddlersalmesang
og børnekor
har opstart i uge 3.

BØRN I KIRKEN

Gud og Spaghetti
Torsdag 24. februar kl. 17.00
Torsdag 31. marts kl. 17.00

Se mere på Tranbjergkirke.dk.
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.

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

Kirke og Sogn •
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Søndag 13. marts
holder
Folkekirkens
Nødhjælp
sogneindsamling
Formålet er at hjælpe verdens
fattigste med at takle klimaforandringerne. Det passer meget ﬁnt
med, at Folkekirkens Nødhjælp i
2022 netop fylder 100 år.
Vi regner med, at det bliver en
normal dør til dør indsamling,
men hold øje med kirkens hjemmeside.
Grethe Gylling
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Vær med i kampen mod
klimaforandringerne ved bl. a.:
• Bekæmp madspild
• Støt genbrug
• Plant træer
• Kompensér CO2-udledning

Musik i Mørket
Torsdag 3. februar kl. 19.00 – 22.00
Hvornår har du sidst oplevet en helt mørklagt kirke, kun oplyst sparsomt
af stearinlys? Den mulighed har du nu, hvor vi gentager succesen og byder
til Musik i Mørket. Der vil være stille stemningsfuld musik, stearinlys og
uden for kirken vil der være mulighed for at få en god snak med præsten
og nogle af vores frivillige ved bålet. Alle er velkomne – både børn og
voksne – og man kan komme og være med i 10 minutter eller 2 timer alt
efter, hvad man er i stemning til.
130 pladser efter først til mølle-princippet.
Kirke og Sogn •
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Nytårskoncert i Tranbjerg Sognegård
Torsdag den 13. januar 2022 kl. 19.00
Entré betales ved døren. Pris: 75 kr. inkl. champagne.

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

Genåbning og lukning senere
Som mange nok har opdaget, har kirken været nedlukket i dagene fra mandag den 15. til og med torsdag den 25.
november. Grunden til dette er, at kirkerummet i længere tid har været plaget af skimmelsvamp, som med sit udgangspunkt i orglet bredte sig.
Med lukningen har vi forhåbentligt fået
bugt med den særdeles uvelkomne
svamp, da et professionelt rengøringsﬁrma med speciale i bl.a. skimmelsvamp har rengjort alt i kirken. Og med
alt menes der ALT. Hynderne, gulvtæppet foran alteret, salmebøgerne, bænkene og selvfølgelig orglet for blot at
nævne de vigtigste ting.
Det er således med god samvittighed,
at Menighedsrådet sammen med personalet kan byde inden for i det enkle,
men smukke kirkerum, og at vi igen
kan høre Branko udfolde sig på orglet.
Dog kun i en periode hvis længde vi
for nuværende ikke kender ... I forbindelse med rengøringen tog vi et bræt
op af det trægulv, der står under kirkebænkene i begge sider af kirken, for at
se hvad der gemmer sig underneden.
Vi, især den tilkaldte fagperson, kunne konstatere, at der er de ”vækster”,
man kan forvente – men der var desværre også skimmelsvamp. Væksterne
inklusive skimmelsvampen har ”altid” =
i årevis været der, men det har ingen af
os vidst, ej heller tænkt på. Men nu ved
vi det, og så handler vi naturligvis!

Derfor har Menighedsrådet da også på
møde den 24. november besluttet at
fjerne trægulvene, som ﬂere eksperter
har rådet os til. Der er tale om en formentlig langvarig proces, inden vi kan
gå i gang, dels med at indhente diverse
tilladelser, dels med at fjerne trægulvene og lægge et nyt gulv. Vi taler formentlig om ﬂere måneder. Og så koster det uhyggeligt mange penge, som
vi skal ud at ﬁnde et eller andet sted. I
forvejen har omkostningerne ved den
store og omfattende rengøring af kirkerum og orgel kostet store summer.
Fra skrivende stund (25. november)
og indtil vi igen må lukke, foretager et
ﬁrma løbende luftmålinger, ligesom
der i kirkerummet installeres både en
affugter og en luftrenser. Med disse
foranstaltninger er det Menighedsrådets overbevisning – med støtte fra
fagpersoner, at både kirkegængere og
personale kan opholde sig og arbejde
i kirken uden at være bekymret. Skulle
en måling pludselig vise et negativt resultat, vil vi naturligvis agere på dette.
Menighedsrådet vil løbende orientere
om udviklingen på hjemmesiden og
også i Kirkebladet.
Birgitte Pedersen, formand
på vegne af Menighedsrådet
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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

