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Søndag den 27. februar blev der slået katten af tønden og fejret fastelavn i hele byen.
Her er det billeder fra Tranbjerg Kirke og Tranbjerg Løbers fastelavnsarrangementer.

redaktion

Henning Sørensen
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8310 Tranbjerg
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Louise Homann
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journalistik
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8310 Tranbjerg
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Flemming Laursen
produktion
Jegstrupvænget 139
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redaktørens røst …

Corona-tider i Tranbjerg
At dømme fra beskederne på skolens Aula, i Facebookgruppen
Borgere i Tranbjerg og snakken generelt så er der ikke mange
husstande i byen, der ikke har haft corona på besøg i kortere
eller længere tid.
I min husstand var vi de lykkelige indehavere af ﬁre positive
tests og tog en vinterferie under dynen.
Men den ﬁrbenede var ret ligeglad med familiens dårligdomme og stod klar med hundesnoren, som den plejer. Så jeg
sneg mig rundt efter mørkets frembud, klar til at trække halstørklædet op over munden, hvis jeg skulle løbe ind i et andet menneske. Efter coronaen kom hosten, og jeg forsøgte at
bevæge mig sidelæns gennem SuperBrugsen parat til at sætte
i løb, hvis et host fandt vej til min hals. Det var lige før, jeg
overvejede skilte eller et badge på jakken, der kunne advare
folk om min sundhedstilstand.
Så det var dejligt befriende, når man på dagens luftetur mødte
en anden i samme båd og kunne stå og tale sammen uden at
skulle trække frakken op og tale gennem det femte knaphul.
Det varmer mit hjerte, når jeg kan se, at folk i byen har været
gode til at hjælpe hinanden, når familier har været lagt ned.
Der er blevet handlet for andre, eller bragt varer hjem gennem Vigo, og der er blevet bragt corona-hjemmetests rundt til
dem, der manglede.
Det er godt at se, at vi netop, når vi sidder allermest isolerede,
kan række ud og få hjælp.
Jeg ønsker corona hen, hvor pebret gror, men jeg håber, at
medmenneskeligheden og hjælpsomheden bliver her, når alting forhåbentlig bliver normalt igen.
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 5. april,
udgivelsesdatoen er den 4. maj.
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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Tranbjerg Bibliotek
MINIFREDAG
Fredag d. 18. marts og fredag d. 8. april
kl. 15-16
Kom til en hyggelig eftermiddag på biblioteket. Vi laver krea-aktiviteter, hvor alle kan være
med. Måske vi hellere vil høre musik og lege,
så gør vi det, eller måske vi hellere vil se en
lille ﬁlm, så gør vi det.
Ingen tilmelding, bare mød op. Aktiviteten er
for børn i alderen 2-5 år.

WORKSHOP OM CIRKULÆR
ØKONOMI OG EU’S GREEN DEAL
Onsdag d. 30. marts kl. 16-17:30
Kom til et spændende oplæg hvor klimaorganisationen VedvarendeEnergi vil gøre dig klogere på borgerinddragelse, cirkulær økonomi
og EU’s green deal. Vi får besøg af to lokale
projekter, Sammen om Verdensmål og Robin
Hoods Madkammer, der vil fortælle om, hvad
der allerede sker lokalt i Tranbjerg. Vi skal have gang i en spændende debat og dele viden og
erfaringer med hinanden.
Arrangementet er gratis. Tilmelding på aakb.
dk/tranbjerg.

GUIDET FÆLLESLÆSNING
Torsdag d. 31. marts og torsdag d. 28. april
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 læs-
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ningen. 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.

WEEKEND-KREA: PÅSKEPYNT
Lørdag d. 2. april og søndag d. 3. april
Kom til en hyggelig krea-weekend på biblioteket. Denne weekend kan I lave ﬂot og ﬁnurligt påskepynt. Brug materialerne vi har stillet
frem, eller gå på opdagelse i vores krea-skuffer.
Ingen tilmelding. I møder bare op i bibliotekets ubemandede åbningstid og går i gang.

WORKSHOP: MAL PÅ PÅSKEÆG
Torsdag d. 7. april kl. 15-16:30
Sammen maler og dekorerer vi smukke påskeæg. Det kræver inden særlige kundskaber at
være med, vi hjælper hinanden. Workshoppen
er for børn fra ca. 8 år og op.
Tilmelding er nødvendig. Kun deltagende børn
skal have billet. Tilmelding sker ved at sende
en mail til metlau@aarhus.dk

STRIKKECAFÉ
Torsdag d. 7. april og 5. maj 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.

bibliotek

INSPIRATION TIL BÆREDYGTIGE
HANDLINGER I HVERDAGEN
Mandag d. 25. april kl. 16-17:30
Hvad indebærer den nye grønne tidsånd, hvilke trends og tendenser tegner fremtidens bæredygtige samfund og hvilke dilemmaer står vi
hver især over for undervejs?
Det giver Asbjørn Riis-Søndergaard sit bud
på. Asbjørn er cand. mag i ﬁlosoﬁ og historie og er stifter af PR-bureauet ARS17, som er
specialiseret i bæredygtighed og ansvarlighed
for virksomheder. Asbjørn tager os med ind
i ﬁlosoﬁen bag en mere attraktiv bæredygtig verden og vil fokusere på spørgsmålet om,
hvorfor det stadigvæk er svært for mange af
os at træffe det grønne valg i praksis. Han vil
ligeledes komme ind på, hvordan vi kan skabe
bæredygtige forandringer i vores liv og, hvordan vi bedst inspirerer og motiverer andre til
at ændre vaner og få mere klima- og miljøvenlig adfærd.
Arrangementet er gratis. Tilmelding på aakb.
dk/tranbjerg.

LOKALHISTORISK BYVANDRING
Mandag d. 16. maj kl. 14-16
Kom med på denne smukke dag i maj, når
Lars fra Lokalhistorisk arkiv i Tranbjerg viser
rundt og fortæller om det historiske Tranbjerg.
Turen starter på biblioteket, hvor du har mulighed for at få fyldt lidt kaffe i en termokop,
du selv medbringer hjemmefra, som du kan
tage med og nyde på turen. Kom i god tid hvis
du ønsker at medbringe kaffe på turen. Vi går
præcis kl. 14.
Vandringen er gratis men kræver tilmelding.
Du kan tilmelde dig vandringen på aakb.dk/
tranbjerg.

SAMMEN OM VERDENSMÅL
Mandage kl. 13-15
Hver mandag er vi en gruppe, der mødes på
biblioteket, hvor vi sammen forsøger at blive

klogere på verdensmål, cirkulær økonomi og
affaldssortering. Vi vil gerne være på forkant
og hjælpe andre, når Aarhus Kommune overgår til den nye affaldssortering i 2023. Vi er i
gang med at planlægge en masse spændende
aktiviteter og samarbejder. Du er meget velkommen til at kigge forbi og høre mere om,
hvad vi laver. Vi har altid kaffe på kanden.
Du kan også skrive en mail til Emilie på
embol@aarhus.dk.

FRA ARBEJDSLIV TIL SENIORLIV
Mandage kl. 16-18 og torsdage kl. 14-16
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 Aarhus-området? 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 2427 2311 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.

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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seniorinfo

Huskeblokken fra Brugerrådet
Så er vi igang igen, og her følger en lille oversigt over kommende
arrangementer:
Søndag d. 27. marts: Banko

Nyhed
Tranbjerg Lokalcenter i Område

Torsdag d. 31. marts: Årsmøde
Onsdag d. 6. april:

Brugerrådsmøde

Søndag d. 10. april:

Banko

Søndag d. 24. april:

Banko

Onsdag d. 4. maj:

Brugerrådsmøde

-89&!+&WW1!/V
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Syd har fået nyt navn: Det hedder nu ’Folkehuset Tranbjerg’ og
ligger i Distrikt Syd. Men ellers er
alt andet er ved det gamle. Kom
ধ£±8914&';3+="81'&ধ£!;
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Brugerrådet
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&
!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

Folkehuset 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,
Folkehuset 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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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

tennisklub

Spil tennins i AIA Tennisklub
I

AIA tennis er vi en lille klub med
pt. 60 medlemmer, hvor der altid er
plads til flere.
Så har du lyst til at komme ud og spille
noget tennis fra foråret er der rig mulighed for det i klubben.
Sæsonen går normalt fra april – oktober. Man kan ﬁnde informationer på
vores hjemmeside https://aiatennis.memberlink.dk mht. opstartstidspunkt for sæsonen 2022.
Tennisklubben er en selvstændig afdeling af Idrætsforeningen AIA-Tranbjerg.
Vi råder over 3 baner og et lille klubhus
bag Grønløkkeskolen ved siden af fodboldbanerne 7 og 8.
Et medlemskab af AIA Tranbjerg Tennis betyder, at du får fri adgang til at spille tennis på vores baner. Alle medlemmer
over 15 år kan mod depositum få nøgle
til banerne og klubhuset og et password
til vores online booking-system, så du kan
reservere baner.
Børn og unge under 15 år kan kun
booke baner med voksne medlemmer i
klubben.
Klubben tilbyder gratis træning med
træner for såvel voksne med fuldtidsmedlemskab som puslinge og juniorer.
Er du under 18 år, skal dine forældre
underskrive et indmeldelsesskema.

Gæstespil
Som medlem af AIA-Tranbjerg Tennis
kan du tage den samme gæstespiller med
3 gange i løbet af en sæson. Det koster
50,- kr. pr. gang.
For mere info kontakt da gerne John
Hummel på 4119 9661 eller Janus Ravn
på 3024 8440 eller send os en mail på
aiatranbjergtetnnis@gmail.com
AIA Tranbjerg Tennis
Grønløkke Allé 7, 8310 Tranbjerg

Træningstider

Dag

Puslinge U12

Mandag og torsdag 16.30 - 17.30

Junior 13-17 år

Mandag og torsdag 17.30 - 18.30

Voksne

Torsdag

Priserne for sæsonen 2022
Børn og unge under 18

Tid

18.30 - 19.30 +

Pris
400 kr.

18-24 år

600 kr.

25-59 år

900 kr.

60+

600 kr.

Familiemedlemskab - 1 voksen + alle
børn i hustanden

1200 kr.

Familiemedlemskab - 2 voksne + alle
børn i hustanden

2100 kr.

Der kan samtidig indbetales nøgledepositum på 100 kr.
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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
10 |
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Har du lyst til at blive en del af
gymnastikafdelingen i AIA-Tranbjerg?
Vi skal i gang med at planlægge næste sæson
og søger både instruktører og hjælpere (min.13
år) til forældre/barn hold, puslingehold, spring
og rytme for børn. Vi hører også gerne fra dig,
hvis du vil være instruktør på et voksenhold.
Vi tilbyder:
Relevante kurser
Opbakning og støtte fra erfarne
instruktører
Personlig udvikling og et plus på dit CV
Fællesskab og gode oplevelser
Godtgørelse og gratis træning
Kontakt os på
aiatranbjerg.gymnastik@gmail.com
www.aiatranbjerg-gymnastik.dk
https://www.facebook.com/aiatranbjerg.gymnastik

orientering

Med kølle og kugle
Tranbjerg Krolf Klub tager hul på ny
sæson.
Af Lars P. Nielsen – Tranbjerg Krolf Klub
orårets komme er lig med aktivitet
på krolfbanerne ved Tranbjerg Lokalcenter (Folkehuset Tranbjerg). Det populære spil, der har ingredienser fra både
kroket og golf, får stadig flere udøvere, og
klubben håber da også, at foråret kan lokke nye spillere på banerne.
Krolf giver udbytte på flere områder.
Man får rørt kroppen – uden at det kræver overmenneskelige anstrengelser. Det
giver anledning til en godmodig konkurrence med andre spillere og ikke mindst
sig selv. Og endelig må ikke glemmes det
sociale element under og i forbindelse
med spillet. Et hyggeligt spil, hvor alle kan
være med.

F

Et krolfhold i aktion på plænerne omkring centeret.

Sæsonen begynder mandag den 4. april
2022 kl. 10 for såvel gamle som nye medlemmer. Mødestedet er foran caféen ved
lokalcentret. Herefter spilles hver mandag
og onsdag kl. 10. Af hensyn til opdeling af
spillerne i hold mødes vi 15 minutter før.

Seniorvejledning

Kom til Vidensfestival

Seniorvejledning er for
dig, der ønsker at forberede en god overgang til
seniorlivet eller er gået
på pension.
I Tranbjerg kan du
træffe Solveig, der er
seniorvejleder.
Ring til seniortelefonen på: 2427 2311
Mandag - torsdag kl. 8-16.

Få masser af viden og inspiration til
overgangen fra arbejdsliv til seniorliv.
Spændende oplæg og debatter,
stande, udstillinger, aktiviteter og
meget mere...

Ring og lav en aftale med Solveig på:

2427 2311
12 |

25. og 26. marts fra kl. 9.30 - 17.00

Gratis entré - Book din gratis billet
til foredragsrækkerne på:
www.arbejdsliv-senioriv.dk
Vi ses på Folkestedet,
Carl Blochs Gade 28, 8000Aarhus C

Vidensfestival

2022

Virringhus
Hold dit næste arrangement i de ﬂotte nyrenoverede lokaler.

Salen kan rumme op til
96 gæster. Borderne kan
sammensættes efter
ønske. Alt service er til
stede.

Køkkenet har alt, du skal
bruge til mad og kaffe.
Der er god bordplads og
et rullebord.

Flere oplysninger ﬁnder du på:

virringhus.dk
Virringhus, Skoletoften 6, 8660 Skanderborg

Living Frisør
& Hudpleje

Dame & Herre
86 29 43 00

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

AFFALDSINDSAMLING
Mød op den 3. april
ved Center Syd kl. 10-12

Affalds
indsamlingen
2022

Vi udleverer skraldeposer fra klokken 10 i Center Syd, og du skal stille
dine fyldte poser udenfor centeret inden klokken 12.00.
I ugen op til Affaldsindsamlingen er du velkommen til at hente en
skraldepose på biblioteket.
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orientering

INVITATION TIL ÅRSMØDE
Torsdag den 31. marts 2022 kl. 16.30 – 20.30

-alle borgere i Tranbjerg og omegn er velkomne!
Kom og hør hvad der allerede nu sker i Folkehuset Tranbjerg og vær med til at
sætte dit præg på, hvad der skal ske i fremtiden.
Brugerrådet ved Folkehuset Tranbjerg er et formelt valgt organ, bestående af
engagerede mennesker fra lokalområdet. Har du lyst til at deltage, er du
velkommen.
Efter mødet serveres suppe. Drikkevarer kan købes i Caféen.
Derefter underholder Kurt og Palle Puma med Otto Brandenburg sange.
Mødet finder sted i Folkehuset Tranbjerg, Torvevænget 3A
TILMELDING
Af hensyn til bespisningen er tilmelding nødvendig senest 22. marts.
og kan ske til: Lillian Godsk på tlf. 2326 8031
eller i Netcaféen i Folkehuset tirsdag d. 22. marts mellem 10 og 12.
Spørgsmål kan rettes til brugerrådsformand Lillian Godsk tlf. 2326 8031.
Venlig hilsen
Brugerrådet ved Folkehuset Tranbjerg
og repræsentanter for Aarhus Kommune, Distrikt Syd
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løbeskole

Tranbjerg Løber varmer op til Royal
Run med løbetræning for begyndere
Tranbjerg Løbers årlige løbeskole er allerede gået i gang. Men du kan stadig
nå at komme med, hvis du er hurtig.

rer en skadesforebyggende træning. Målet
er at skabe udvikling og løbeglæde hos alle
deltagere i løbet af de 12 uger, forløbet varer.

Af Stina Christiansen

Tryghed for nye løbere
Med løbeskolen får du som ny løber et
trygt forløb, hvor alle starter fra samme
udgangspunkt.
”Vi tilbyder løbeskoleforløbet, fordi vi
ved, hvor svært det er at komme i gang
med at løbe, og fordi vi ser, at der er mange, der får skader, når de selv går i gang,
fordi de vil for meget på for kort tid. Vores DGI-uddannede løbetrænere sikrer, at
muskler og sener kan følge med, og at det
er sjovt for alle at være med og komme i
form” siger Jan Christensen, formand og
cheftræner for Tranbjerg Løber.
Tranbjerg Løber er et socialt løbefællesskab med omkring 200 medlemmer,
der mødes tre gange om ugen for at holde
sig i form med løb i Tranbjerg eller i de
omkringliggende skove, med styrketræning og et gåhold. Der er plads til alle –
uanset dit niveau.
Løbeskolen løber tirsdag og torsdag
klokken 17.30 og søndag klokken 9.30.
Mødestedet er cykelskurene ved tennisbanerne bag AIA på Grønløkke Allé.

store dag er kommet. Du har
D englædet
dig i flere måneder. Royal
Run i Aarhus løber endelig af stablen,
men du glemte at løbetræne. Du havde
ingen løbemakkere, du kendte ikke de gode ruter, eller måske vidste du ikke, hvordan du kom i gang.
Det ændrer Tranbjerg Løber nu på. Her
får du et 12-ugers begynderhold, hvor der
ikke fokus på tider, kilometer eller det nyeste løbetøj.
- Niveauet spiller ingen rolle. Det er deltagelsen og lysten til at opnå en god vane,
vi fokuserer på. Det kan være, at du aldrig
tidligere har dyrket regelmæssig motion,
men ønsker at komme i gang. Det kan også
være, du tidligere har motioneret, men er
kommet fra det på grund af en længerevarende skade eller manglende motivation,”
siger Louise Brok, løbekonsulent hos DGI
Østjylland.
Med løbeskolen bliver løberne en del af
et fællesskab, hvor motiverede trænere sik-

| 17

Vanja forener forfatterskab og fysik
32-årige Vanja Tonne Artak har udgivet sin første roman om en ung fysikstuderende, der har flere ting til fælles
med ham selv.
Af Stina Christiansen
å bordet foran Vanja Artak ligger
bogen ’Is, Vand, Damp’, som er hans
første udgivne roman. Hans vej til at blive
forfatter har været lang og kringlet, men
har givet ham mulighed for at bruge sig
selv i bøgerne og blive klogere på sig selv.

P

Fysiker og forfatter
Vanja bor på Hyrdevænget i Tranbjerg
med sin kone Christine og deres 3-årige
søn Vinter. Da Vanja var på sønnens alder, flygtede hans forældre fra det daværende Jugoslavien og endte på et asylcenter i Nibe.
Senere fik forældrene job i Randers,
hvor Vanja gik i folkeskole og gymnasiet
og flyttede herefter til Aarhus og læste fysik på Aarhus Universitet.
I 2014 blev han cand.scient og gik i
gang med at søge jobs.
- Jeg var ikke ret godt til at søge jobs,
for jeg vidste ikke, hvad jeg gerne ville.
Jeg vidste bare, at jeg ikke ville læse mere,
for jeg var egentlig ikke ret glad for universitet, fordi jeg ikke havde ret mange
venner der, fortæller Vanja.
Et år senere blev han gymnasielærer
på Aarhus private gymnasium, og da det
lukkede i 2019, fortsatte han som lærer på
Højbjerg privatskole, hvor han underviser
i fysik, matematik og biologi.
Men sideløbende med studier og ar-
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bejde har han skrevet og skrevet – både
romaner og noveller. Som hovedregel
skriver han 1000 ord om dagen og har
gennem flere år forsøgt at få udgivet sine
romaner og noveller. Flere af novellerne
har været udgivet i amerikanske tidsblade.
- Jeg har aldrig været et socialt menneske. Jeg har altid lagt afstand til den
måde, jeg selv er på, og havde det svært
med de andre i gymnasiet, hvor jeg følte
mig som 3. hjul og havde det svært. Senere da jeg flyttede på kollegie, indhentede
jeg noget af det sociale og mødte min kæreste. Jeg kan ikke lide socialt opsatte begivenheder, men det føles ikke på samme
måde, når jeg underviser. Det er en god
niche, jeg har fundet mig, siger han.

for fatter
Den sociale angst
På Vanjas nye bogs omslag står der
følgende:
’Men for Leif er det tænkende menneske en konsekvens af naturvidenskaben.
Den 27- årige fysikers ypperste livsmål,
at opnå en ph.d.-grad i fysik, knuses, da
han indser, at den manglende motivation
har indhentet ham. At han ikke har brugt
de sidste fire år på andet end at sidde på
sit kollegieværelse, undgå sine medkollegianere og spille computer. Han får ikke
godkendt sin afhandling, bliver smidt ud
af kollegiet og må konfrontere sin til tider
lammende sociale angst for at blive en del
af samfundet. Et samfund af mennesker,
som han ikke forstår.’
- Der er selvfølgelig noget af mig i Leif.
Han repræsenterer den facet af mig, som
er den sociale angst, fortæller Vanja.
Kærligheden
Konen Christine har meget at gøre med,
d
d,
at Vanja fik udgivet sin bog. I 2010 lagde
d
de
Vanja et digt op i et online forum.
- Der var én, der læste det og gav mig
i
ig
feedback på det. Og hende er jeg så blevet
v
vet
gift med, siger Vanja med et stort smil.
Christine har læst alt, hvad han har
skrevet, og er hans største kritiker. Men
n
når der er noget, hun kan lide, så ved
han, at det er godt.
Han husker også datoen på den første
t
te
gang, han fik en af sine noveller udgivet.
t
t.
Det var den 3. september 2016 – nemligg
parrets bryllupsdag.
Og forsiden på bogen – den står Chrir
ristine for, selvom hun egentlig laver noget
get
helt andet. Hun er nemlig i gang med at
a
skrive en ph.d. om kedsomhed.
- Min kone er psykolog, så jeg er til
psykolog hver dag, griner Vanja.

To priser
Efter at have sendt sine skriverier til flere
forlag gennem tiden og til tider fået meget hård kritik, var der endelig hul igennem ved Byens Forlag. Bogen har fået en
positiv lektørudtalelse, som er en udtalelse/anmeldelse af bogen fra en bibliotekar. Bogen kan nu lånes på biblioteket
i 60 kommuner – herunder selvfølgelig
Tranbjerg Bibliotek – og selvfølgelig købes
flere steder.
Derudover er den indstillet til to priser; BogForums Debutantpris og Bodil og
Jørgen Munch-Christensens debutantpris.
- De to priser er vigtige for mig, for jeg
vil naturligvis gerne have, at nogen ser
min bog. Det er lidt sjovt, for bogen er
jo overstået for mig. Jeg håber at udgive
flere bøger i fremtiden. Jeg har faktisk
flere klar. Problemet er bare, at jeg ikke
ved, hvilken én, der skal være 2’eren, siger
Vanja.
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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
på
Bestil tid online

05 58

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

hoppepude

Tranbjerg Børnenes Venner
Så skete det endelig – hoppepuden
blev monteret og er taget i brug af
Klubbens unge mennesker, som så ud
til at have en fest på den, da Klubben
afholdt uofficiel indvielse ugen før
vinterferien.
Af Helle Søby Degn – TBV
n kæmpe tak til både erhvervssponsorer og private donorer, som har
gjort dette projekt muligt. Vi satser på, at
afholde en officiel åbning af den, så snart
vejret bliver bare en smule bedre. Ligeledes vil vi sammen med Klubben og skolen finde et plan for, hvornår den vil være
tændt, så så mange som muligt får glæde
af den!

E

Børnenes Dag
Sidste år i maj måned afholdt vi for første
gang Børnenes Dag, en stor succes, som
vi gerne vil gentage i år. Vi pønser på at
afholde det i forbindelse med ”Tranbjerg
Ugen”, som en gruppe frivillige er igang
med at planlægge, da vi er sikre på at det
vil gøre dagens program endnu festligere end vi ellers ville have mulighed for
– mere om det i næste nummer af Tranbjerg Tidende.
Nyt projekt
Derudover er vi igang med at søge midler til det udendørs træningsområde, vi
gerne vil have på Grønløkke mellem skolens bygninger og AIA’s boldbaner. Blandt
andet har vi igen søgt More Play puljen,

som præcist gives til projekter som skaber mere aktivitet for børn og unge. Hvis
nogen skulle kende til andre puljer/fonde/
midler, som kan søges til sådanne projekter, hører vi meget gerne fra jer.
Onsdag d. 18/5 kl. 19.30 afholder vi
vores generalforsamling på Kirketorvet
10, og vi vil supergerne have ﬂere medlemmer i bestyrelsen. Det kræver ikke
mange timer til møder, og vi synes selv, at
vi hygger os med arbejdet, så hvis du også
brænder for at gøre mere for vores børn
og unge, så mød gerne op og hør om det
er noget for dig.
Støtteforeningen

Tranbjerg
Børnenes
Venner
| 23

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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motion

Kom med ud at gå
Vil du gerne bevæge dig lidt mere – og
samtidig lære nye mennesker at kende? Så tag med på Tranbjerg Løbers
gåhold.
Af Stina Christiansen
om noget nyt har Tranbjerg Løber fundet traveskoene frem og byder hver uge på en frisk gåtur rundt i
Tranbjerg.
Vi går omkring 5 kilometer og går ud
og kommer tilbage til det samme sted
hver gang.
Turen gås i et rask tempo, men vi venter gerne på dig. Alle er velkomne uanset
alder og kondition.
Kom og gå en tur med os - vi lover både hygge og grin, mens du får pulsen op.
Skriv endelig til Tranbjerg Løber via
hjemmesiden eller Facebook, hvis du har
nogen spørgsmål - eller bare duk op til en
ganske gratis prøvetur.

S

De gode grunde
Der er masser af gode grunde til at gå en
tur – her er nogle af dem fra Bevæg dig
for livet:
1. Gang er helt enkelt godt for helbredet.
F.eks. er gang med til at sænke blodtrykket, øge kalorieforbrændingen og
forebygge hjertekarsygdomme.
2. Gang styrker din mentale sundhed og
er godt mod stress og depression.
3. Gang er skånsom (og alligevel effektiv)
træning for kroppen.
4. Gang er en fleksibel motionsform, som
kan dyrkes, når og hvor det passer dig.

5. Gang er for alle - du bestemmer selv,
hvor hurtigt og hvor langt du vil gå.
6. Gang er en oplagt mulighed for at få et
pusterum i hverdagen.
7. Gang kræver ikke noget særligt udstyr.
8. Gang kan være kilde til mange gode oplevelser i naturen - eller på en
byvandring.
9. Gang med andre er en oplagt måde at
kombinere motion og socialt samvær.
10.Gang i selskab med andre kan risikere
at give dig godt humør og et godt grin!
Så find et par behagelige sko frem og
kom og gå med.
Skulle du blive afhængig, kræver det
kun et medlemskab af Tranbjerg Løber på
300 kroner at få rørt dig i godt selskab et
par gange om ugen.
Vi mødes ved cykelskurene ved tennisanlægget bag AIA på Grønløkke Allé
tirsdag og torsdag klokken 17.30.
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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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8629

0711

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!

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

Hasselager Auto ApS
Elmegårdsvej 11

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

Tranbjerg ugen – en ny tradition
Et AIA-fodboldarrangement kaldet
”Superlørdag” i efteråret 2021, gav en
flok frivillige blod på tanden i forhold
til at skabe flere arrangementer for alle byens borgere, som kunne fremme
fællesskab og foreningsliv i Tranbjerg.
AF Helle Søby Degn
mødtes vi i starten af januar og
D erfor
fik sat det første forslag til dato, aktiviteter og muligheder sammen, så vi kunne komme igang så småt. Invitationen gik
herefter ud til at alle foreninger, og øvrige
mulige deltagere med mulighed for at byde ind på, hvad arrangementet mere præcist kunne bestå i fra deres side, og om de
havde mulighed/lyst til at deltage.
Som forslaget ser ud i skrivende stund,
så er planen at afvikle arrangementet
over 3 dage, d. 16.-18. juni på området
ved AIA’s baner ved skolen på Grønløkke. Derudover vil der også være tiltag på
blandt andet Kirketorvet 10, samt muligvis på både Naturcenteret og andre steder
i byen i dagene omkring disse.
Vi har forespørgsel ude på et kæmpe
telt, som vi forestiller os skal danne rammen om festlighederne, ligesom vi har
forespurgt hos Klubben, om de vil byde
ind med at holde åbent til et arrangement
for unge den ene af dagene. AIA fodbold
trækker alle de sidste turneringskampe til
hjemmebanerne, og derudover forestiller
vi os aktiviteter i form af bankospil, livemusik, børnedisko, gade-basket/fordboldturnering og en hel masse andet, og ja, i

virkeligheden handler det meste om det
muliges kunst. Vi drømmer om at afslutte
det hele med en stor teltfest, med foodtrucks, grill, fadøl og alt hvad dertil hører
– det trænger vi vist til ovenpå 2 år med
corona!
Meld ind på næste møde
Læs mere om disse festligheder i næste
nummer af Tranbjerg Tidende, hvor vi
fortæller mere om programmet, men sæt
allerede nu kryds i kalenderen.
Hvis du sidder med lyst til at deltage i
planlægningen af arrangementet, eller har
lyst til at bidrage på den ene eller den anden måde, så giv gerne lyd til Helle Søby
Degn på tlf. 2835 8762 eller helledegn@
hotmail.com.



8310 fester sammen
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+50 boliger omkring Frisenholt
Af Helle Søby Degn – Fællesrådet
okalplanforslag 1154 blev i slutningen af 2021 behandlet i teknisk udvalg og i byrådet, og blev sendt til offentlig høring lige før jul. Tranbjerg Fællesråd
har sammen med flere af grundejerforeningerne i Frisenholt-området fulgt forslaget med stor interesse, og arbejdet for
at sikre, at alle, som ønskede at blive hørt
i processen, fik mulighed for det.

L

Borgermøde
Midt i januar indbød kommunens projektleder så til borgermøde, hvor alle havde mulighed for at spørge ind til projektet
og få svar på spørgsmål. På mødet stod
det hurtigt klart, at den største bekymring
gælder bevaring af den grønne kile, som
dette område udgør, for at bevare natur
og dyreliv i Ballebæk og de mindre vandhuller langs bækken.
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Derudover blev der også stillet spørgsmål ved antallet og højden på de +50 boliger, som udvikler og projektlederen var
kommet frem til, at grunden kan rumme,
samt tilkørselsforholdene til de nye boliger. Det er planen, at man vil forlænge
vejen igennem Frisenholt, hen over Ballebækken, hvilket vil betyde en meget smal
passage til de forventeligt mange biler,
som følger med til +50 boliger, samt øget
støj og gene til nuværende naboer til vejen i Frisenholt.
Deadline for høringssvar udløb d. 10/2,
og flere høringssvar er sendt afsted med
de gode pointer, som naboerne havde at
byde ind med omkring vejforhold, naturhensyn samt antallet af boliger. Vi afventer i skrivende stund, hvorvidt man
tilgodeser nogle af opfordringerne fra
disse skrivelser i forslaget inden endelig
godkendelse.

fællesrådet

Foto: Tranbjerg droneservice

Opdatering af projektliste
I sidste nummer af Tranbjerg Tidende
fortalte vi lidt om opdatering af vores
projektliste, fordi flere projekter var udført og dermed kunne stryges, samt at nye
ønsker fra medlemmer og borgere kunne
tilføjes.
Et ældre punkt på listen har været området omkring Sletvej, og vi inviterede
derfor Slet Bylaug til et møde for at blive
opdateret på deres ønsker til punktet på
listen. Der har igennem mange år været
forskellige forslag til at afhjælpe især den
tunge trafik på Sletvej i behandling hos
kommunen, men der er fortsat ikke fundet en god løsning.
Medlemmerne fra Slet Bylaug fortalte
os på mødet, at det fortsat er et stort ønske at få dæmmet op for lastbiltrafikken,
som har været kontinuerligt stigende, og
vi diskuterede flere løsningsforslag og tager punktet videre til kommunens mobi-

litetsafdeling, når vi afholder næste møde
med dem.
Derudover talte vi også om mulighederne for at gøre noget ved de forladte
huse på TDC’s grund, som giver anledning til bekymring for nedstyrtningsfare,
samt rotter og andre ubehageligheder. Naboerne har ikke haft succes med at komme i dialog med TDC, så vi gør et forsøg
på deres vegne, og ser om vi kan afhjælpe
situationen.
Derudover er et nyt punkt på projektlisten at udbedre stien omkring søen
her i Tranbjerg, da dette også har været
et ønske fra mange borgere i byen. Dette
vil også blive drøftet på næste møde med
kommunen.
Den samlede projektliste kan ses på
www.tranbjerg.dk
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orientering

Affalds
indsamlingen
2022

AFFALDSINDSAMLING
Vi mødes den 3. april
ved Center Syd kl. 10-12
Vi udleverer skraldeposer fra klokken 10 i Center Syd, og du skal
stille dine fyldte poser udenfor centeret inden klokken 12.00.
I ugen op til Affaldsindsamlingen er du velkommen til at hente en
skraldepose på biblioteket.
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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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Tingskov kro og købmandsforretning
Af Lars Kjærsgaard Johansen
– Tranbjerg Lokalhistoriske Samling
kro i Tingskoven ligD engertidligere
lige på den anden side af sognegrænsen mellem Tranbjerg sogn og
Tiset sogn, og derfor lå Tingskov kro indtil kommunalreformen i 1970 i Solbjerg
kommune. Imidlertid har der altid været
en tæt forbindelse mellem kroen og Tranbjerg sogn, selvfølgelig især Østerby, hvis
huse og gårde lå tæt ved Tingskoven.
Kroens historie til 1885
Vi ved ikke præcis, hvornår den første kro
i Tingskoven blev bygget, men vi ved, at
der langt tilbage i tiden ofte færdedes en
del mennesker tæt ved skoven, som tidligere var noget større end i dag. Som navnet siger lå den i nærheden af et tingsted,
hvor mennesker fra de tre sogne Mårslet,
Tiset og Tranbjerg regelmæssigt mødtes for at afgøre stridigheder og dømme
i straffesager i 1600- og 1700-tallet. Og
da landevejen mellem Aarhus og Horsens gik gennem Tingskoven, passerede
mange dagligt stedet, hvor det var oplagt
at tage en pause. Derfor mener lokalhistorikeren Gerda Reppke, som i flere artikler
har beskrevet stedets historie, at der tidligere kan have været et traktørsted ved
Tingskoven.,
I 1842 fik Mikkel Poulsen som den
første bevilling til at drive gæstgiveri,
dvs. kro, i sin gård, Tingskovgård, der
stadigvæk eksisterer over for Tingskov
kro. Da han købte stedet, blev det omtalt som ”krostedet på Ravnholt mark”, så
der har sikkert eksisteret en kro tidligere.
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I det meste af 1800-tallet var der strenge
krav til kroejerne om, at de kun måtte
beværte og give logi til rejsende, og det
var altså ikke tilladt at betjene omegnens
befolkning.
I slutningen af 1870´erne blev der bygget en ny kro over for den gamle, altså
hvor kroen ligger i dag. Ifølge Gerda
Reppke var ejerforholdene på det tidspunkt noget usikre, men i september 1885
købte Peder og Margrethe Skovsgaard
Tingskov kro.

Kroparret Peder P. og Margrethe Skovsgaard, som ejede
Tingskov kro fra 1885 til Margrethes død i 1933.

Peder P. og Margrethe Skovsgaard
1885 – ca. 1925
Peder P. Skovsgaard blev født i Randlev
i 1843 og uddannede sig til møllersvend.
Han mødte sin hustru Margrethe, da han
arbejdede ved Aarhus Mølle, hvor hun
var stuepige. De blev gift i 1871 og flyttede senere til Tilst, hvor Peder fortsatte
møllerarbejdet. Ved siden af drev de også
en lille høkerhandel, og derved kunne de
spare op, så de kunne købe Tingskov kro
for 16.000 kr.
Med ægteparret Skovsgaards ankomst
til Tingskoven i 1885 begyndte en lang

historie

Tingskov kro 1907. Keglebanen ses til venstre. Postkortet er lånt af Mårslet Frimærkeklub.

opgangsperiode for kroen og den tilhørende købmandsforretning, og det var
dem og deres familie, der skabte grundlaget for kroens succes de følgende 40-50
år, som blev kroens storhedstid. I 1885
var kravene om, at kroerne kun måtte betjene de rejsende stadigvæk gældende, og
det samme gjaldt restriktionerne til købmandshandlen, som ikke måtte konkurrere med købmændene i byerne. Kravene
blev ændret i slutningen af 1800-tallet, og
derfor kunne kroen give adgang til nye
kunder, og købmandsforretningen kunne
forhandle flere varer.
Derfor begyndte Peder P. og Magrethe
Skovsgaard at udvide og ombygge kroen.
De købte skoven på samme side af vejen
som kroen, ryddede nogle træer og anlagde en stor have med plæner og lysthuse til servering. I 1891 opførtes en stor
dansepavillon af træ bag kroen, og kort

efter blev der også opført en keglebane
ved siden af kroen. Formålet var at tiltrække gæster fra omegnen og fra Aarhus,
og det lykkedes i høj grad. Da kroen og
forretningen efterhånden fik pladsproblemer, blev bygningerne omkring år 1900
ombygget og gjort større. Resultatet blev
den store rødstensbygning, man kan se
i dag, hvor kroen med skiltet over indgangsdøren lå nordligst. Den var bygget
sammen med købmandsforretningen, og
bag den lå den private lejlighed. Senere
blev rejsestalden udvidet, og der blev bygget et stort pakhus til den stadig større
grovvarehandel.
Tingskoven kro fra 1906 til ca. 1930
Ombygningen og udvidelsen bevirkede,
at Tingskov kro i de følgende årtier var i
stand til at modtage de stadig flere gæster,
som besøgte kroen, for indtil ca. 1930
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blev det mere og mere populært for aarhusianerne og andre at tage ud i skoven
eller på landet og tilbringe søndagen og
helligdagene på en kro eller et traktørsted i nærheden af Aarhus. Derfor var der
plads til både Tingskov kro og Tranbjerg
kro, som også var et meget populært
udflugtsmål.
I 1906 besluttede ægteparret Skovsgaard at forpagte kroen ud og koncentrere
sig om købmandsforretningen. Margrethes helbred var begyndt at svigte, men
hun havde også arbejdet hårdt i køkkenet
i tyve år, og ombygningerne havde taget
på kræfterne. Derudover havde hun født
10 børn, de sidste fire efter flytningen til
Tingskoven.
I 1912 overtog den ældste datter Katrine og hendes mand Morten Mortensen forpagtningen, som de havde til 1925.
Ifølge den yngste datter Anna Enggaard
blev det den travleste tid i kroens historie.
Efter 1925 drev forskellige forpagtere kroen, og sønnen Valdemar stod for driften
af købmandsforretningen. Peder P. Skovsgaard døde i 1926 og hustruen Margrethe
i 1933. Derefter overtog sønnen Valdemar
det hele, og han havde købmandsforretningen i de følgende tyve år.
Anna Enggaards erindringer
Den yngste datter, Anna, blev født i 1893,
og hun blev som de andre børn tidligt sat
til at hjælpe til i forretningen. Anna giftede sig i 1927 til efternavnet Enggaard, og
i 1970´erne fortalte hun om sin opvækst
Tingskoven til Gerda Reppke. Hun huskede, at de yngre børn løb med telefonbud,
og de hentede også ordrer hjem: ”F.eks.
hentede vi kontrabøger i bl.a. Østerby,
dagen før varerne blev kørt ud”. Kroens
øl kom i ankre fra Ravnholdt bryggeri,
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og det hældte børnene i flasker, som blev
lukket med en propmaskine. De pakkede også te og andre varer, som ankom
i større portioner, i mindre poser og satte
mærkat på.
Da børnene blev større, skulle de hjælpe til i butikken. Alting skulle vejes og
måles, og eddiken og brændevinen, skulle
aftappes, ligesom petroleum og fernis.
Derudover blev der også solgt både kolonialvarer, have- og køkkenredskaber,
reb, søm, knapper, bændler og træsko.
Anna Lægaard beskriver meget præcist
købmandsforretningen som en blandet
landhandel, og den solgte også varer, som
man ikke kan få i et supermarked i dag,
fx islandske fårelår og klipfisk.
Derudover blev der i pakhuset bl.a.
opbevaret grovvarer og foderstoffer, kul,
koks og sand. Butikken var åbnet fra kl. 6
til kl. ca. 22, og der var altid én til at ekspedere både butikken og i pakhuset. Der
var også ansat en arbejdsmand til at hente
varer på stationen i Tranbjerg og hjælpe
til med grovvarerne.
Anna Enggaard huskede også episoder
fra dagligdagen, fx at Post-Hans fra Tranbjerg hver dag kom ind på sin daglige tur
og ”fik sin smurte mad og øl eller mælk
som folkene i butikken”. Til gengæld tog
han butikkens prislister på foderstoffer
med ud til kunderne en gang om ugen.
Senere hjalp Anna Enggaard også med
at servere i kroen, og hun mindedes de
mange fester og glade dage i de første årtier af 1900-tallet. Der var både grundlovsfester, midsommerfester, høstfester
og juletræsfester. Lørdag aften var der for
det meste fest, og gæsterne dansede efter
middagen i dansesalen, hvor ”Tingskov
og omegns Musikforening” sørgede for
musikken. I sommersæsonen strømmede

historie

Tingskov kro 1980. Til venstre ses keglebanen, som forfaldt de følgende år. Den blev revet ned ca. 2010.
Foto Niels Johansen.

gæsterne til om søndagen og i helligdagene og slappede af i haven eller i kroen,
og nogle af mændene fornøjede sig på
keglebanen.
Nogle gange blev der om aftenen tændt
kulørte lamper i haven, og aftenen blev
afsluttet med et fyrværkeri. Det skete fx
når nogle større Aarhus-firmaer havde arrangeret en firmaudflugt til Tingskoven
og hyret charabancer til at køre de ansatte
og deres ægtefæller til kroen. De ankom
med musik og faner, og Anna Enggaard
huskede det flotte syn af den meget lange
vognrække hen ad landevejen med de liberiklædte kuske.
Kroen og købmandsforretningen
ca.1930 – 1965
Kroen blev stadigvæk drevet af forpagtere, men efter 1930 faldt antallet af gæster,
bl.a. på grund af den økonomiske krise
i 1930´erne. Det sidste bestyrerpar blev
Frederik og Sørine Lippert, som drev kroen fra ca. 1930 til 1954. Derefter ombyg-

gede Valdemar Skovsgaard kroen til privatbolig, som han flyttede ind i sammen
med sin hustru Marie. Samtidig solgte de
købmandsforretningen, som fortsatte til
1965, hvor de sidste ejere, Jonna og Bent
Rasmussen, drejede nøglen om.
Derefter blev der stille i og omkring
den tidligere Tingskov kro, også selv om
der senere åbnede et bilværksted i pakhuset. Og der blev endnu mere stille i
Tingskoven, da den nye vej fra Tingskov
Alle til Solbjerg blev taget i brug i 1974,
idet landevejstrafikken ikke længere gik
forbi Tingskov kro.
I dag er Tingskov kro en privatbolig
som mange andre, men man kan stadigvæk over den nu tilmurede indgangsdør
til kroen se skiltet: ”Thingskoven Kgl.
Prvg. Kro”.
Kilder:
Fire sogne omkring Solbjerg bind 1 og 4 Gerda Reppke, Østjysk Hjemstavn 1974 og
1976 - Gerda Reppke
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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

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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Kirke og Sogn
LANGFREDAGSMESSE
Langfredag den 15. april kl. 10 er der

musikgudstjeneste
Traditionen tro bliver der også i år
holdt

SKÆRTORSDAGS
GUDSTJENESTE

med en langfredagsmesse over Kingos
”Lidelseshistorie” med musik inspireret af Felix Mendelssohn Bartholdy og
Arnold Schönberg, skrevet af Branko
Djordjevic.

Medvirkende:

med efterfølgende fællesspisning i
Sognegården.

Eline D. Risager (mezzosopran)

Gudstjenesten den 14. april begynder
kl. 17.00.
Efterfølgende spiser vi sammen i Sognegården. Ønsker man at deltage i
fællesspisningen, bedes man tilmelde
sig gennem kirkekontoret senest torsdag den 7. april.

Katrin Sønnichsen (violin)

Børn deltager gratis, voksne betaler
100 kr. Der kan ud over det købes
drikkevarer.

Søren H. Bidstrup (tenor)
Branko Djordjevic (akkordeon)
David Kessel (cello, liturg)

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
Søndag 20. marts
10.00 Gudstjeneste v. Anja Stokholm
Tirsdag 22. marts
17.00 Aftenandagt og Årstidscafe

Søndag 24. april
10.00 Gudstjeneste v. David Kessel
Søndag 1. maj
10.00 Gudstjeneste v. Mia Knudsen
Søndag 8. maj
10.00 Gudstjeneste v. David Kessel

Søndag 27. marts
10.00 Gudstjeneste v. Mia Knudsen
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

Fredag 13. maj – Bededag
9.00 Konﬁrmation af 7. x
v. Anja Stokholm
11.00 Konﬁrmation af 7. y
v. Mia Knudsen
Søndag 15. maj
10.00 Konﬁrmation af 7. z
v. David Kessel

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
Kirke og Sogn •
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P R Æ S T E N S RUB R IK

Plant et træ!
Anja Stokholm

”Plant et træ!” – ordene her kunne lyde
som noget, der kunne stå med store
bogstaver på et af de bannere og skilte,
der bliver brugt i tidens klimademonstrationer. Men ordene ”Plant et træ”
er efter sigende sagt længe før, at noget
som klimademonstrationer overhovedet var tænkt.
Hvad ville du gøre, hvis du ﬁk at vide, at
jorden ville gå under i morgen? Anekdoten fortæller, at sådan blev vores kirkefader Martin Luther engang spurgt.
Og svaret, han gav, var netop ordene:
”Plant et træ”. Det er egentlig et pudsigt svar. Et svar, som stædigt insisterer
på håb – også på trods af de dystre udsigter.
For at plante et træ og vente på, at det
gror op, har lange udsigter og kræver
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en stor grad af tålmodighed. Det er at
holde fast i troen på noget godt, også
selv om alt ser dystert ud, og der ingen
garantier gives. Det er at sætte sin lid til
den langsomme vækst og til at der i dét,
der synes småt, er gemt noget stort og
betydningsfuldt.
Den kultur, vi lever i, er blevet kaldt for
en accelerationskultur – en kultur, hvor
tempoet hele tiden øges, og vi kræver
hurtige svar og resultater af os selv og
af hinanden. I sådan en kultur lyder det
som en håbløs ide at plante et træ og så
vente på, at der skal komme noget godt
ud af det. Og så alligevel er det som om,
at der er noget i tiden, der er på Luthers
side – som om der er kommet et nyt
blik for, at den langsomme og til dels
skjulte vækst er både betydningsfuld
og nødvendig.
Mens vi stadig er omgivet af nøgne træer, kan det være godt at lade sig inspirere af Luthers stædige håb – og også af
hans tålmodighed. Både håb og tålmodighed er noget de ﬂeste af os har brug
for i denne pandemi-tid.
For det gør jo en forskel, om man kan
vandre mellem de nøgne træer og alligevel tro og stole på, at de igen om ikke

Å RS T I D S

Café

Fællesskab og
hygge
er overskriften på vores ÅrstidsCafé.
Hvis du har lyst til at komme lidt ud
og være sammen med andre over
et måltid, så er Tranbjerg Kirkes
ÅrstidsCafé måske noget for dig.
Vi mødes tirsdag den 22. marts kl.
17.00.

så længe vil stå med nye friske blade.
I den forstand bringer træerne på deres egen måde budskab om noget godt:
nemlig om livets kraft til at forny sig. De
bringer håb om en livskraft, som ikke
afhænger af os selv, men som rækkes
os til at leve af. Ikke med en forvandlende effekt på et øjeblik, men langsomt
og i det skjulte.
Så ikke kun for klimaets skyld er det en
god idé at huske på ordene ”Plant et
træ” – men også for håbets, modets og
tålmodighedens skyld. 

Aftenen begynder i kirken med
lystænding og aftensang, hvorefter
vi går i Sognegården og gør klar til
en fælles påskefrokost og oplæg
ved organist Branko Djordjevic.
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 15. marts til
Ulla Astrup
86 29 58 97 eller
ulla@tranbjergkirke.dk

Kirke og Sogn •
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ONSDAGS
 FORUM
Eftermiddage, der giver et løft!
Onsdag 6. april kl. 14.00

Alida Adriana Stijkel
– rejsen til Danmark
Vi kom i 1997 til Danmark i hestevogn
med en baby, 2 hunde og en ged. Hvordan det gik, fortæller jeg gerne om. Det
er et eventyr i sig selv at overtage en
økologisk landbrugsbedrift, når man
ikke er født landmand. Og hvordan gik
det til, at vi ovenikøbet skiftede køerne
ud med malkegeder? Og begyndte at
lave ost?
Her er et foredrag med mange anekdoter, om drømme der bliver til virkelighed, og om et liv som bondekone
med udfordringer, glæder og økologi.
Ged-gront.dk.

Onsdag 27. april kl. 9.30 – ca. 16.30

Årets udﬂugt går til
Koldinghus
med bus fra Tranbjerg Kirke kl. 9.30.
Når vi ankommer, skal vi rundt på Koldinghus og til Koldings ældste kirke i
selskab med en erfaren og engageret
historie-fortæller og guide.
Dagen byder på levende og spændende formidling af 200 års religionshistorie. Fra Katolicismen til pietismen.
Efter rundvisningen spiser vi frokost i
Madkælderen på Koldinghus. Der vil
være en klassisk frokostbuffet med et
udvalg af det bedste fra det traditionelle, danske frokostbord tilberedt af
sæsonens lokale råvarer. Senere får vi
kaffe og kage i det grønne.
Pris: 250 kr. inkl. bus, entré med
rundvisning, frokost samt eftermiddagskaffe og kage.

OBS! Tilmelding til arrangementerne via hjemmesiden er nødvendig!
6
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BØRN I KIRKEN

Musikandagter
Ca. hver anden torsdag kl. 10.00 er der
mulighed for at være med til at synge
salmer, lytte til organisten og præsten
spille musik sammen og nyde en tid i
stilhed til eftertanke eller en bøn.
Det tager ca. 20 minutter og er en god
mulighed for at få en pause i hverdagen
med fokus på noget andet end alt det,
der ellers fylder.

Gud og Spaghetti
Torsdag 31. marts kl. 17.00
Torsdag 28. april kl. 17.00
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.

Datoerne er:
24. marts
21. april
5. maj

Spring madlavningen over og
tag børnene med i kirke!
Børn gratis. Voksne: 30 kr.

Tilmelding til spisning på

Shop -Amok
Genbrugs børnetøj

www.tranbjergkirke.dk eller
tlf.: 86 29 57 33
senest dagen før.

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
Kirke og Sogn •
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Optakt til påske
i Tranbjerg Kirke
torsdag 7. april kl. 19.00

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

4. maj sangaften
i Sognegården kl. 19.30–21.30
En aften hvor vi vil mindes, tænde
lys og synge sammen.
Sognepræst Anja Stokholm vil føre
os igennem aftenen, som indledes
med Frihedssangen og slutter med
Altid frejdig når du går.
Det er i år 77 år siden, at man i
Danmark den 4. maj 1945 hørte frihedsbudskabet om, at 5 års besættelsestid endelig var slut. Mange af
dem, der på egen krop oplevede
besættelsen og frihedskampen, er
ikke længere mellem os. Alligevel
trækker tiden med besættelse og
frihedskamp stadig tråde ind i vores tid og samfund. Mange familier
lever med minderne om og konsekvenserne af de 5 år.
Aftenen vil forme sig som en sangaften, hvor vi vil synge mange af
de sange, som ﬁk betydning under
besættelsen og efterfølgende.
Derudover vil sognepræst Anja
Stokholm med nedslag fortælle
om sin egen families erindringer
om besættelsen og befrielsen.
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Et nyt orgel

I forbindelse med at Pastoratet kan fejre 50 års dagen i august 2023, ønskede
Menighedsrådet en nødvendig opgradering/udbygning af det eksisterende
orgel. Vi kom så langt, at vi også ﬁk et
uforbindende tilbud fra orgelﬁrmaet,
der har bygget det nuværende orgel.
Det ville koste et betragteligt beløb. Vi
kom også så langt, at vi ansøgte Provstiet om hjælp til denne investering.
Før Provstiet nåede at behandle ansøgningen, havde vi besøg af Kirkeministeriets orgelkyndige, en organist fra
Odense. Efter at have besigtiget og afprøvet orglet udtalte han, at vores orgel
er ”funktionelt kassabelt” til Tranbjerg
kirke. Vi menighedsrådsmedlemmer,
der var til stede på dette tidspunkt, var
noget chokeret, for hvad ville det ikke
betyde. Han sagde endvidere, at en udbygning/opgradering ville være at smide gode penge efter dårlige!
Hvorfor dur orglet så ikke længere til
Tranbjerg kirke? Orgelkonsulenten beskriver det således (udpluk fra den meget lange udtalelse):
Placeringen på pulpituret er ugunstig
og klangligt hæmmet af netop placeringen på grund af den lave murbue. Lydhullet fra pulpituret ud i kirkerummet
er usædvanligt begrænset, hvilket altså
hæmmer orgelklangen betragteligt.
Forholdene er ensbetydende med en
efter nutidens ideal meget skarp klang
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og de fysiske forhold er desuden vanskelige.
En udbygning vil, stadig ifølge orgelkonsulenten, ikke i tilstrækkeligt omfang kunne forbedre de klanglige forhold, og udgiften hertil vil være givet
dårligt ud.
Med ovennævnte udtalelse, der i udvidet form også forelå på skrift, besluttede Menighedsrådet at følge den
orgelkyndiges råd om at indlede et
samarbejde med en meget dygtig og
uvildig orgelkonsulent. Orgelkonsulenten var egentlig på vej på pension,
men indvilligede i et samarbejde, da
han gerne ville hjælpe os.
Investering og ny placering
På det første længere besøg anbefalede
konsulenten os dels at investere i et nyt
orgel og dels at overveje en ny placering af det kommende orgel, nemlig på
gulvet i området mellem buen og den
tilmurede norddør med kruciﬁkset.
Denne ny placering vil naturligvis koste
nogle bænke. Disse kan imidlertid ﬂyttes til pulpituret, hvor det nuværende
orgel står, sammen med ﬂere stole. Alt
i alt ser det ud til, at det vil forøge antal pladser i kirken. Derudover vil vi få
glæde af lyset, der så kan strømme ind
gennem det fritlagte, vestvendte store
vindue.
Menighedsrådet

blev

som

skrevet

ovenfor noget chokeret over pludseligt
at skulle forholde sig til et nyt orgel –
derudover blev vi noget overrumplet
over forslaget om at placere et nyt orgel
på gulvet i stedet for som nu på pulpituret. Derfor har det ikke været en let
beslutning. Den er ret beset af historisk
karakter – ikke mange menighedsråd i
Tranbjerg kommer til at træffe beslutning om et nyt orgel.
Dimensioner
Sammen med orgelkonsulenten besøgte ﬂere af Menighedsrådets medlemmer samt vor organist to kirker, for
at vi ved selvsyn kunne både se og høre
orglerne dér. Begge orgler er smalle,
både i bredde og dybde, men til gengæld høje. De samme dimensioner vil
gøre sig gældende hos os. Orgelklaviaturet vil derfor vende mod syd, dvs.
mod indgangen. Organisten vil således
stadig sidde med siden til alteret.
De beskedne dimensioner stiller store
krav til orgelproducenten, der skal designe orglet efter disse forhold. I øvrigt
kan ﬂere af de nuværende orgelpiber
genbruges i det ny orgel – det vil naturligvis reducere investeringen med
et pænt beløb. Vi overvejede en kort
stund at sætte orglet til salg til en mindre kirke, hvor det er mere velegnet,
men et salg vil kun kunne indbringe en
mindre sum – noget mindre end genbruget af orgelpiberne.

Menighedsrådet senest den 1. april i år.
Begge har i øvrigt i skrivende stund været på besøg i kirken for at opmåle de
eksisterende forhold.
Efter modtagelsen af tilbuddene vil Menighedsrådet så behandle disse. Men vi
kan se frem til en årelang proces, hvor
første step vil være at sikre, at det så nylagte gulv kan bære orglet. Og inden vi
er færdige med at forhandle med den
udvalgte producent, og denne kan gå i
gang med at bygge orglet, vil der formentligt gå ﬂere måneder. Vi har nemlig ikke illusioner om, at producenten
lige har et hul i ordreporteføljen til at
bygge netop vores orgel. Selve bygningen tager minimum et år.
Inden vi kan takke ja til et af tilbuddene, skal vi indhente en godkendelse
fra Stiftsøvrigheden og muligvis også
andre myndigheder. Vi skal søge om
hjælp til investeringen hos Provstiet, og
vi skal formulere og indsende ansøgninger hos relevante fonde. Med egne
midler og med værdien af de genbrugte
orgelpiber har vi dog en pæn sum selv.
På vegne af Menighedsrådet
Birgitte Pedersen, formand

Udbud
Konsekvensen af ovennævnte betyder
en udbudsforretning. Vi er nu så langt
i processen, at det af orgelkonsulenten
skrevne udbudsmateriale er sendt til
de to orgelproducenter, der ﬁndes her
i landet. Deres tilbud skal lande hos
Kirke og Sogn •

11

Nyt vedrørende kirkerummet
På Menighedsrådets vegne fortalte jeg i
sidste udgave af kirkebladet om udviklingen af skimmelsvampangrebet, som
kirkerummet har været udsat for. Jeg
skrev også her med udgangspunkt i 25.
november, at kirkerummet inkl. orglet
pr. denne dag er fuldstændig rengjort
og skimmelsvampen således fjernet,
dog bortset fra under de træreposer,
som kirkebænkene er monteret på.
Jeg fortalte også, at der er opsat en
luftrenser, som fjerner hele 98 % af de
bakterier, sporer m.v., der måtte være
i rummet. Den seneste måling fra medio december viser – holdt op mod en
udendørs måling – at luften i kirken er
mange gange renere end udenfor! Senere er også opsat en affugter. Derfor
kunne jeg også dengang skrive, at alle
uden bekymring kan hhv. arbejde og
opholde sig i kirkerummet. Dette gælder lykkeligvis stadig. I øvrigt bliver der
af et professionelt ﬁrma løbende taget
prøver af luften i kirken, ligesom vi har
opsat fugtmålere. Disse målinger skal
betrygge både kirkegængere, medarbejdere og Menighedsrådet.
Handleplan
På Menighedsrådets møde 25. november besluttede vi at udarbejde en handleplan, som skal udmønte sig i fjernelse
af træreposerne. Disse vil til stadighed
være en evig bekymring for, at skimmelsvampen kan bryde ud igen. Så vi
har altså besluttet at komme denne risiko permanent til livs.
Handleplanen er nu skrevet færdig
og skal således godkendes på Menighedsrådets møde 23. februar. Derefter
indsendes den til Provstiet, som efter
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behandling sender handleplan med
Provstiets bemærkninger til Stiftet,
hvor biskoppen med relevant personale skal behandle sagen, herunder
også acceptere nedlukningen af kirken,
mens trægulvene fjernes.
Stiftet vil konferere med Nationalmuseet – vi skal jo have in mente, at
kirken er godt 800 år gammel – og med
den kongelige bygningsinspektør. Når
alle disse instanser forhåbentligt har
vendt tommelen opad, kan vi gå i gang
med arbejdet. Forinden vil vi have entreret med et arkitektﬁrma med speciale i kirkerenovering. Firmaet skal forestå renoveringsprocessen, herunder
fjernelse af gulvet samt lægning af samme gule teglsten, som allerede pryder
gulvene i kirkerummet og våbenhuset.
Derudover skal de fjernede kirkebænke opbevares i en tør atmosfære, som i
skrivende stund ikke er udpeget.
Nedlukning
Mens alt dette pågår, må kirken naturligvis nedlukkes. Det er for tidligt at angive et tidsrum, men vi skal regne med
ﬂere måneder. Det bekymrer både de
tre præster og Menighedsrådet, for
hvornår er det rigtige tidspunkt. Vi forsøger i det omfang, det er muligt, at
skåne både advent, jul og forårets konﬁrmationer.
I næste udgave af Kirkebladet, der udkommer 4. maj, vil jeg/vi fortælle, hvor
langt vi er nået i processen.
På vegne af Menighedsrådet
Birgitte Pedersen, formand

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

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
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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

