
Kom med i en af PPs Busser til Ukraine
Bussen er fyldt med nødhjælp, og de tre chauffører er klar, da Josephine stiger på for at køre
k turen med ned til Premyśl, som er en grænseby mellem Polen og Ukraine. De håber alle på at kunne
hjælpe flygtninge med retur til Danmark. Læs Josephines beretning på side 12.

Liv i skolegården

Lokal kalender

Abeungen

Skolegården på Kirketorvet
har fået et kæmpe løft og er
blevet et sandt børneparadis.
Læs mere på side 38.

Skal din begivenhed med
i Tranbjergs kalender? Læs
mere og se, hvordan du kan
få din begivenhed med på
side 31.

Sara og Martin har en legetøjsforretning og et fuldtidsjob, men nu åbner Sara også
klinikken By Rosenberg.
Læs mere på side 18.
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Der er ikke så langt fra
Tranbjerg til Ukraine
Når man hører alle historierne og ser de tiltag, som folk
rundt i Tranbjerg har gjort for at hjælpe Ukraine, så får
man sin tro på menneskeheden tilbage.
Det kan godt være, at vi kan skændes om løsgående katte
og hunde-efterladenskaber på de sociale medier. Men vi
er til gengæld lige så gode til at støtte op, når der er brug
for vores hjælp i udlandet.
Det gælder både indsamling til nødstedte hunde og
katte, at være villig til at donere en eventuel gevinst til
ukrainske ﬂygtninge eller samle ting ind og køre dem til
Ukraine.
I dette blad har vi en historie om PP Busser, der har
været i Ukraine og hente ukrainske ﬂygtninge væk fra
krigen.
Tranbjerg Kirke har tændt lys og sunget for Ukraine, og
en carport i byen er blevet fyldt til bristepunktet med tøj,
soveposer, tæpper og hvad der ellers har været behov for.
Klubben i Tranbjerg har også været i gang og samlet donationer ind og sendt videre.
Det er dejligt at se, at vi ikke altid er os selv nærmest og
stiller op, når andre har brug for hjælp.
Journalist • Stina Christiansen

næste nummer

tranbjerg
TIDENDE
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I bladet optages gratis læserbreve og redaktionelt stof, som ikke
har karakter af at være annonce. Redaktionen forbeholder sig ret
til at afgøre, hvad der betragtes som annoncelignende indlæg.
Er der tvivlsspørgsmål, kontakt da venligst redaktionen.
Indlæg, artikler, billeder, annoncer mm. til næste nummer skal
afleveres til: stof@tranbjergtidende.dk senest den 19. maj,
udgivelsesdatoen er den 15. juni.
Tryk:
LaserTryk
Oplag:
4.600

7RP +ROVW
- er dit lokale valg, og har over
25 års erfaring. Ikke blot i
branchen, men med boligsalg
i netop Tranbjerg.
Tom er født og opvokset i
området, og er derfor den
oplagte mægler til, at hjælpe
dig med dit boligsalg!
Ring for en gratis salgsvurdering
på telefon:    
EDC AROS, Tranbjerg Hovedgade 58, 8310 Tranbjerg J
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Tranbjerg Bibliotek
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.

Vandretur
Tirsdag d. 17. maj kl. 10-12
Tag på vandretur med biblioteket og Brita
Bartels. Vi mødes ved transformatorstationen
på Børupvej 470. Turen går mod nord til Slet
gennem skov langs marker. Efter at have rundet Slet går vi tilbage til skoven omkring Børupvej og fortsætter til skovene mod syd. Brita
vil fortælle om skovene undervejs. Vi ender
turen tilbage ved p-pladsen. Husk godt fodtøj.
Vi går ca. 6-7 km. Der er mindre stop på turen. Turen gennemføres uanset vejret. Du kan
tilmelde dig vandringen på aakb.dk/tranbjerg.

Klap lige læsehesten
Mandag d. 30. maj kl. 19-20
Mangler du inspiration til gode læseoplevelser sammen med dit barn eller dit barnebarn,
eller vil du bare gerne fodre læsehesten med
gode bøger, så kan du komme på biblioteket
og få begge dele i din bogkrybbe. Står du ofte
og kigger længselsfuldt ud over de lange rækker af bøger på biblioteket, og vil du bare rigtig gerne finde BOGEN, men har ikke tiden
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til at skimme alverdens boglister med gode
børnebøger, så fortvivl ej, Jette kan hjælpe dig!
Hun har tygget sig igennem en ordentlig stak
bøger og vil nu tage dig med gennem en tour
de force af de allerbedste børnebøger. Op ad
sadeltaskerne trækker hun billedbøger til børn
fra ca. 4 år, højtlæsningsbøger og et par selvlæsningsbøger. Der vil både være bøger, der
kræver lommetørklæder, hænder for øjnene,
giver kramper i lattermusklerne, og der vil
også være bøger så smukke, at selv den barske Calamity Jane må overgive sig. Tilmelding
sker på mail til Jette på jehg@aarhus.dk.

Guidet fælleslæsning
Torsdag d. 2. juni 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 vil sidde
tilbagetrukket ude i biblioteket og læse, og der
vil være kaffe og/eller te til læsningen. I læsegruppen er der plads til det hele – tanker, følelser og erfaringer, som vi deler i samtaler om
skønlitteratur. Du kan deltage, hvad enten du
er belæst eller ny i litteraturens verden, og det
kræver ingen forberedelse at deltage. Det er
Emilie, der udvælger og læser en novelle og et
digt højt og skaber rum for fælles samtale.
Du kan tilmelde dig ved at skrive en mail til
Emilie på embol@aarhus.dk. Skriv »guidet fælleslæsning« og dato i emnefeltet og dit navn i
selve mailen.

Vandring: Naturens forrådskammer
Torsdag d. 2. juni kl. 16:30-18
Brita Bartels vil vise os vejen på denne van-

bibliotek

dring, og Eva Kullberg vil ledsage os sammen
med sin store viden om skovens træer og planter. Eva er uddannet biolog med botanik som
hovedfag. Hun er formand for Dansk Botanisk
Forenings hovedbestyrelse og sidder i bestyrelsen i Danmarks Naturfredningsforening i
Aarhus, hvor hun også afholder ture. Eva interesserer sig for spiselige planter og hvilke indholdsstoffer, der giver planten dens karakteristiske smag. På denne tur vil vi undersøge, om
der findes planter, blomster eller andet i Børupskoven, der kan bruges hjemme i køkkenet.
Skovene og de tilstødende marker rummer
langt mere, end vi bare ser, når vi går rask af
sted. Meget vil kunne udfordre vores smagsløg
og lugtesans. Vi mødes ved transformatorstationen på Børupvej 470. Medbring saks, skarp
lommekniv og poser. Du kan tilmelde dig vandringen på aakb.dk/tranbjerg.

Strikkecafé
Torsdag d. 5. maj og 2. juni 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.

Læs højt læs sammen
Forgår hver uge fra kl. 10-11:30.
Se hvornår vi mødes på aakb.dk.
Vær med i et læsefællesskab for forældre med
små børn.
På Tranbjerg Bibliotek har vi en læsegruppe
for forældre med små børn i alderen 0-3 år.
Hver gang læser vi en historie højt for voksne,
som vi sammen taler om. Der er også plads

til at læse historier for børnene, afhængigt af
deres alder og hvad vi har lyst til fra gang til
gang. Der er aldrig forberedelse hjemmefra.
Når vi taler om historierne, er der ikke rigtige
eller forkerte svar, men det handler i stedet
om vores egen oplevelse. Og så handler det
om fællesskabet - det er altid hyggeligt at mødes om en god historie, kaffe og kage! Der helt
uforpligtende at deltage, så hvis du har lyst til
at prøve at komme en enkelt gang, binder du
dig ikke til hele forløbet.
Du tilmelder dig ved at skrive en mail til Anna
Liv fra Læseforeningen på annaliv@laeseforeningen.dk. Skriv ’Læsegruppe’ i emnefeltet.

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

>>
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bibliotek

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
Book en tid med Solveig ved at ringe til seniortelefonen på 24272311
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 24272311 mandag til torsdag mellem
kl. 8.00 og 16.00 og sige, at du gerne vil booke
et møde med Solveig Kristiansen.
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Donér dine brugte deodoranter
Tranbjerg Bibliotek er indsamlingssted for
Kugledynehjælpen. Det betyder at du kan aflevere dine brugte roll-on deodoranter hos os.
Deodoranterne afhentes af en frivillig der tager kuglerne ud og rengør dem. Herefter bliver
de syet ind i dyner. Kugledynerne kan hjælpe
mod søvnforstyrrelser, stimulerer berøringssansen og kan give ro og tryghed for brugeren.
Få mere information på kugledynehjaelpen.dk

Affaldssnapper
Nu kan du snart låne affaldssnappere på tranbjerg bibliotek!
iotek!
Hold øje med vores facebookcebookgruppe eller kom og spørg
ørg os
på biblioteket.

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

seniorinfo

Huskeblokken fra Brugerrådet
Onsdag d. 11. maj

Tøjsalg med modeshow,
kl. 10 – 15.
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$uঞѴ -mpĺVenteliste.

Onsdag d. 01. juni

Brugerrådsmøde.
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Se opslag senere.
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Se opslag senere.
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Nyhed
Tranbjerg Lokalcenter i område Syd har fået nyt navn:
Det hedder nu ’Folkehuset
Tranbjerg’ og ligger i Distrikt
Syd. Men ellers er alt andet
er ved det gamle.

Brugerrådet
oѴoub;mķ7;u7]b;v-=u];uu࢟7;|;7 oѴh;_v;|$u-m0f;u]ķ;uo]v࢟f;u;v0Ѵ-7ĺ
-uholl;m|-u;uķorѴ;;Ѵv;ullĺķvolbѴ7;Ѵ;l;7-m7u;ķ;u;Ѵholl;mঞѴ-|v;m7;7;|ঞѴovĺh-mv;m7;7;|ঞѴ 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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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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MINISTUDIET
Fotograf Louise Kiær Sorensen

Glem tid og sted mens
du og din familie får
taget virkelighedsnære
billeder i naturen
FAMILIE • PAR • BRYLLUP

www.ministudiet.dk
ministudiet@gmail.com

ren by

Et lidt renere Tranbjerg
60 fantastiske skraldesamlere fik fjernet omkring 500 kilo affald fra veje og
naturarealerne i byen.
Af Stina Christiansen
Naturfredningsforening
D anmarks
havde igen sat naturen på dagsordenen, da de arrangerede Affaldsindsamling
søndag den 3. april.
Som altid var der udlevering af poser
i Center Syd fra klokken 10. Denne gang
kunne man som noget nyt også hente poser i ugen op til på biblioteket, lige som
de havde udlån af snappere.
Der kom lige omkring 60 borgere, der
ville bruge et par timer af deres søndag på
at rydde op i vores by. Nogle af dem tog
samtidig en indsamlingsbøsse fra Kræftens Bekæmpelse med rundt, da de to
indsamlinger faldt samme dag i år.
Da klokken slog 12, var alle kommet
tilbage med fyldte poser, hvor de havde
samlet cigaretskodder, snusposer, engangs-emballage, dåser, cigaretpakker og
alt muligt andet, som slet ikke hører til i
naturen.
Som belønning for deres arbejde havde
SuperBrugsen i Tranbjerg sponsoreret to
lækre kager, så indsamlerne
kunne få fyldt deres egne
depoter op igen.
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Der herskede en del kaos og forvirring i grænsebyen Premyśl.

Fotos: Elise Kragh

PP Busser hjælper og henter flygtninge
Bare fire dage efter den russiske invasion af Ukraine, sender PP Busser
den første bus afsted for at hjælpe de
mange flygtningene.
Af Josephine Bellaiche
re buschauffører fra Århus omegn,
der normalt transporterer glade turister til syden eller berusede unge til den
årlige Smukfest, valgte kun fire dage efter Ruslands invasion af Ukraine at fylde
deres bus med nødhjælp og køre til den
ukrainske grænse for at hjælpe sagesløse
kvinder og børn i sikkerhed fra det pludseligt krigshærgede land.
Det var noget af en omvæltning for
chaufførerne fra PP’s busselskab fra Hasselager, der blev grundlagt i 1976. Men

T
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der var ingen tvivl om, at der skulle handles, og det skulle være nu, fortæller Busselskabets direktør Haris Bahtijarevic.
For Haris er selv flygtet. Nemlig fra
borgerkrigen i Bosnien tilbage i 90’erne
og blev selv modtaget med hjælp og varme her i Danmark – og derfor var han
ikke i tvivl om, at han ønskede at hjælpe
mennesker i samme situation.
Han samlede hurtigt to af sine buschauffører, og på kort tid var bussen klar
til afgang.
Kaos ved grænsen til Ukraine
Efter 16 timers kørsel til grænseovergangen Medyka i den polske by Premyśl
var det et kaotisk syn, der mødte de tre
chauffører.
De havde bussen fyldt med nødhjælp

nødhjælp

Henriksen og Haris tømmer bussen for nødhjælp, og får det afleveret til en organisation der vil sikre at nødhjælpen
kommer frem til dem der har brug for det.

i form af førstehjælpskasser, tøj og diverse ting, som skulle ende hos humanitære organisationer ved grænsen. Da de
ankom, fandt de dog hurtigt ud af, at der
på parkeringspladsen flød med diverse
nødhjælp, men som ingen kunne sørge
for ville ende det rette sted. Der var ganske enkelt ikke mandskab nok til at få det
hele sat i system.
Buschaufførerne fra Danmark gav dog
ikke så let op. De kom i kontakt med en
lokal i byen og fik læsset hele bussens
indhold af i et aflåst lokale, så det kunne
blive bragt forsvarligt over grænsen.
Herefter kørte de mod parkeringspladsen, som var forvandlet til et mødested
mellem ukrainske flygtninge og mennesker fra diverse nødhjælpsorganisationer.
Der var omkring 600 mennesker på parkeringspladsen, hvor der herskede forvirring, frygt og sorg.

At være vidne til ukrainernes sorg over
at skulle efterlade deres nærmeste og deres land var tydeligvis noget, der berørte
de tre chauffører.
Små shuttlebusser transporterede familier over grænsen. Men mens kvinder og
børn skulle i sikkerhed ud af landet, blev
mændene sendt tilbage til Ukraine for at
forsvare deres land.
Hvem vil med til Danmark?
For buschaufføren Haris var den værste
tanke, at de måske aldrig ville få deres familie at se igen.
Haris og de to kollegaer gik rundt med
et skilt, hvor der stod ”Free ride to Denmark”, som de også fik oversat ukrainsk,
så flere bedre kunne forstå dem. Det gik
dog hurtigt op for buschaufførerne, at
mange af dem, der ankom til området,
allerede havde en aftale med familiemed- >>
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Henning med det første, lidt tilfældige skilt, det er sidenhen kommet til at se lidt mere officielt ud.

lemmer, der stod klar til at hente dem i
biler. Derfor fik de i første omgang heller ikke fyldt bussen op. Efter 8 timer på
parkeringspladsen kørte de afsted med ni
flygtninge i bussen – alle kvinder og børn,
som tydeligvis var mærket af den alvorlige situation. Buschaufførerne formåede
dog hurtigt at skabe et relativt trygt miljø
for kvinderne og børnene ved bl.a. at tilbyde dem varm kaffe, mad og ro.
Skæbnen ville, at en af kvinderne talte
så godt engelsk, at hun kunne fungere
som tolk i løbet af hele hjemturen. Hun
fortalte selv, hvordan hun havde kæmpet sig ombord på et børnetog, som ellers kun ville fragte unge sårede børn til
grænsen og derfor måtte stå op i 11 timer uden mad og drikke. En af de andre
kvinder kunne berette, at hun få timer
forinden havde mistet sin veninde, som
var sygeplejerske i Kyiv og havde været
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på arbejde på et hospital, der blev ramt af
voldsomme bombardementer.
Hjemme igen
Da de tre chauffører endelig krydsede
den dansk-tyske grænse, var det med lige
dele lettelse men også skuffelse: ”Vi fik
jo kun ni flygtninge med hjem. Jeg havde
selvfølgelig håbet på flere”, fortæller Haris
Bahtijarevic
Derfor er han heller ikke færdig med
at hjælpe og har siden sin hjemkomst arbejdet på at finde potentielle sponsorer til
benzin/dieselolie til at køre turen igen.
Siden PP bussers første bus til Ukraines grænse den 1. marts er det indtil videre lykkes ham at få i alt over 20 busser
til at transportere omkring 1000 flygtninge til Danmark.

Virringhus
Hold dit næste arrangement i de ﬂotte nyrenoverede lokaler.

Salen kan rumme op til
96 gæster. Bordene 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
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Frivilligprisen sættes på hylden
Tranbjerg Tidende har valgt ikke at
uddele årets frivilligpris i år og vil
overveje, om den skal genoptages senere.
Af Stina Christiansen
de frivillige i Tranbjerg
V ioghargivethyldet
dem et skulderklap for det
store stykke arbejde, de har gjort for byen
og os, der bor her.
Men nu tager vi lige en pause og finder
dermed ikke en ny frivillig at hylde i år.
Mangel på interesse
Og hvorfor så nu det, spørger du nok?
Hvis man skal lave et stort stykke frivilligt
arbejde, så kan et klap på skulderen eller
en anden passende feedback jo være løn
nok. Og det er nok det, vi mangler. Antallet af kandidater, der indstilles til prisen, har været svingende gennem årene,
og vi har måttet udlove præmier for at få
indstillinger.
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Det samme er tilfældet med antallet af
borgere her i byen, der har udfyldt stemmesedlen og båret den op til stemmeurnen i Center Syd. Det var sidste år ikke
et overvældende syn, da mødte os, da vi
tømte stemmeurnen.
Et andet koncept
Så vi tænker, at man skal stoppe, mens
legen er god, og vi trods alt havde en god
flok kandidater at vælge imellem. Måske
har vi hyldet dem, der var at hylde.
Eller også skal vi finde en måde at lave
en elektronisk afstemning og så vende
tilbage, når det rent teknisk kan lade sig
gøre at sidde derhjemme og afgive sin
stemme – uden at skulle den lange vej op
til Center Syd - på en måde, hvor det ikke
er muligt at snyde.
Tager vi prisen op igen, bliver I naturligvis de første til at høre om det. Og har
du en god idé til en anden måde at gøre
det på, hører vi naturligvis gerne fra dig.

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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Abeunge med vokseværk
På Kirkevænget bor Sara og Martin
med deres tre børn plus deres online
legetøjsbutik Abeungen og seneste
skud på stammen klinikken By Rosenberg.
Af Stina Christiansen
kan godt blive en lille smule forM anpustet,
når man taler med Sara og
Martin Rosenberg Hedelund. Gennem
de senere år har de jongleret med et par
fuldtidsstillinger, at være ejer af fire The
Body Shop-forretninger i Aarhus og Horsens, få et par børn, flytte, bygge hus om,
overtage en online legetøjsforretning og
så starte en ny klinik.
Sara har gennem en årrække haft The
Body Shop-forretningerne i Aarhus – på
Strøget, i City Vest og Bruuns Galleri – og
en enkelt i Horsens. Det var faktisk Saras
mor, der åbnede den første, og da Sara
gennem hele sit liv har haft diverse jobs i
forretning både bag skranken, med rengøringen og alt muligt andet, var det naturligt, at der på et tidspunkt skete et generationsskifte, og at Sara overtog i 2005.
Martin arbejdede i Salling Group, men
sagde op i 2015 for at arbejde med Sara.
De købte kort efter den allerede etablerede webshop Abeungen – og tre måneder efter det fandt Sara ud af, at hun var
gravid.
- Jeg var syg de første 3 måneder, hvor
jeg nok kastede op 12 gange om dagen.
Da Viggo blev født, tog jeg et par måneders barsel, og efter den sad Martin i
baglokalet i Horsens og passede Viggo og
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Abeungen, og så ammede jeg i baglokalet,
fortæller 38-årige Sara med et grin.
Farvel til The Body Shop
Da det blev tid til at forhandle kontrakten
igen med The Body Shop i 2016, var der
nogle vilkår, som Sara ikke kunne leve
med, og hun besluttede at lade The Body
Shop selv overtage butikken i Bruuns Galleri og lukke i City Vest og på Strøget.
Butikken i Horsens lukkede hun først i
januar 2020.
I 2019 køber Sara og Martin drømmehuset på Kirkevænget. De har haft kig
på det i et års tid, for det opfylder nemlig
både deres behov for mange værelser til
deres i alt 3 børn, Oliver på 11, som Martin har fra et tidligere forhold, Viggo på 4
og Malou på 2 og at flytte Abeungens lager fra Horsens og hjem i kælderen.
- Vi boede på det tidspunkt i Brabrand

abeungen

bamse, tog det mig 3 timer, og da jeg var
færdig, fandt jeg ud af, at jeg var kommet
til at sy et viskestykke fast på bamsens ene
øre, fortæller Sara grinende.
Efter nogen tid fik de en fuldtidsansat
til at køre Abeungen, som sidder på kontoret på Kirkevænget, og Martin fik en
stilling som indkøbskoordinator i Salling
Group for halvandet år siden.

og skulle køre Oliver i skole i Tranbjerg
og hente varer på lageret i Horsens. Så det
var lige før, at vi nogle dage håbede, at der
ikke ville være nogen ordrer, så vi ikke
skulle til at køre til Horsens igen, fortæller Sara.
Abeungen
Abeungen er en legetøjsforretning, hvor
det hele bestilles via nettet. Du kan få tingene sendt hjem til dig eller afhente på
Kirkevænget.
Abeungen sælger børnelegetøj og dåbsog barselsgaver, hvor du kan få sat navn
på eksempelvis sparebøsser, dåbsflag, sutteklude, bamser og bøger.
- Da vi købte Abeungen, købte vi også
en maskine, der kunne brodere navne på
bamser og sutteklude, så jeg selv kunne
gøre det i stedet for at betale dyrt for det.
Første gang jeg skulle brodere navn på en

By Rosenberg
Sara har taget den sidste del af barslen efter Viggo og Malou og ville egentlig til at
søge job. Men da hun mærkede efter, kom
trangen igen til at starte noget nyt for sig
selv. Det er så klinikken By Rosenberg,
som forener mange af de ting, som Sara
beskæftigede sig med, mens hun havde
The Body Shop-forretningerne – nemlig
sine uddannelser som kosmetolog, negletekniker, makeup-artist, vippetekniker og
spraytan-behandler.
- Jeg har det lidt svært med ikke hele
tiden at have gang en masse ting. De ting,
jeg brænder mest for, er ikke det, som
Abeungen-forretningen har behov for for
at rykke sig. Derfor har vi fundet én, der
kan stå for det, siger Sara.
I By Rosenberg tilbyder Sara shellac,
brow & lash lift, massage eller giver dig
en flot kulør med
spraytan. Klinikken ligger også på Kirkevænget 291 i et af husets nyistandsatte
rum. Du kan læse mere om klinikken og
bestille tid på byrosenberg.dk.
- Jeg har altid lavet mange små ting,
men nu får jeg endelig mulighed for at
samle dem. Det glæder jeg mig til, siger
Sara.

| 19

orientering

Kig forbi skolegården på
Tranbjergskolen afdeling Kirketorvet
Ѵpu7-]7;mƐƒĺ-]v|=u-hѴĺƐƏঞѴƐƓĺ
sædvanligt kan alle børn deltage
S om
med en bod, hvorfra de sælger deres
legetøj, og på den måde tjener lidt penge.
Vi giver også i år mulighed for at de
voksne fra Tranbjerg kan deltage med en
bod, hvor de kan sælge deres egne brugte
ting fra hjemmet. Der vil ikke være mulighed for at opstille kommercielle boder
og heller ikke at personer udenfor Tranbjerg opstiller boder.
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Voksenboder kræver tilmelding
Du kan læse mere på vores hjemmeside
www.tranbjergtidende.dk, hvornår tilmelding til voksenboder åbner, og reglerne
for opstilling er, og så kommer der mere
information om dagen i næste nummer af
Tranbjerg Tidende.

13|08|22

Se her!
Har du en bladudgiver i maven?
Så har du chancen nu. Tranbjerg Tidende mangler nemlig et redaktionsmedlem. Vi er et team på fem med hver sin baggrund, der syv
gange om året udgiver lokalbladet Tranbjerg Tidende.
Redaktionen trænger til frisk blod og søger derfor en frivillig, der har
lyst til at bruge lidt af sin fritid på nogle af de opgaver, der ligger i
arbejdet med at udgive et lokalblad.
Har du lyst til at byde ind med dine evner indenfor webdesign,
annoncetegning, journalistik eller noget helt fjerde, så tøv ikke med
at kontakte os på mail og fortæl lidt mere om
dig selv, og hvad du gerne vil byde ind med,
send mailen til: stof@tranbjergtidende.dk

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
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Nyt tøjmærke giver udsatte unge en
ny chance
Søren Keldberg arbejder med unge
udsatte og forsøger at få dem i arbejde. Han har været med til at skabe
et tøjmærke, hvor de unge er med fra
produktion til pakning og skaber et
job til dem selv.
Af Stina Christiansen
hedder Comeback StreetT øjbrandet
wear, og hele tanken er at få unge,
som lever på kanten af samfundet, involveret i projektet, få det til at give overskud, så der kan investeres mere i det, og
de unge kan få et job.
Comeback Streetwear er en del af
Comeback Organisationen, som har det
overordnede sigte at skabe udvikling og
inkludere unge mænd, som er kriminalitetstruede og ikke har forudsætningerne
eller ressourcerne til at komme i arbejde
– og få dem ud på arbejdsmarkedet.
Målgruppen er 15 til 35-årige mænd,
og fælles for dem er, at de typisk kommer
fra en hård baggrund med kriminalitet,
misbrug og sociale problemer.
Små virksomheder
Comeback organisationen er et beskæftigelsestilbud, hvor der skabes små virksomheder, som kan ansætte de unge. Der
er indtil videre tøjmærket Comeback
Streetwear, Comeback Woodshop og et
træningsfællesskab kaldet Comeback
Gym.
- Idéen til tøjmærket fik vi fra et lig-
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nende projekt i Los Angeles, som hedder
Homeboys Industries. Vi skaber små virksomheder, hvor vi kan ansætte de unge
drenge. Det giver de unge noget at stå op
til, de lærer hvordan det er at være på en
virksomhed, er med i flere af de beslutninger, der skal træffes og får indblik i en
verden, der ligger langt fra deres virkelighed og deres forståelse og giver dem et
ejerskab for det, vi laver, fortæller Søren
Keldberg begejstret.
Søren bor i Tranbjerg med sin kone og
deres to børn. Han er uddannet pædagog
og har siden, han blev færdig på Peter Sabroe Seminariet for 16 år siden arbejdet
på en døgninstitution for adfærdsvanskelige unge.
For et års tid siden blev han involveret
i Comeback-projektet og har nu investeret penge i Comeback Streetwear sammen
med tre andre.
- Jeg bliver ikke millionær af det, men
jeg håber, at vi kan lave et overskud, så vi
kan ansætte flere drenge på fuld tid. Når
der er et salg, så står drengene og pakker det – og når vi får råd, kan vi ansætte
dem, siger Søren.
Én af de unge drenge har været med i
projektet hele vejen, har været med Søren
ude og tale med producenten, lavet hjemmeside og webshop og været hele processen igennem, til de stod med de færdige
varer.
En anden har gennem VIAs Talentfabrik designet en T-Shirt, som de håber at
kunne sætte i produktion, så han kan få
royalties.

entreprenør

Næste skridt i processen er et møde
med det digitale konsulenthus Novicell,
som vil hjælpe ved at lave noget pro bono
arbejde for Comeback Streetwear ved at
være med til at udbrede kendskabet til
mærket.
- Det er virkelig en spændende proces
for de unge at være med i.
Kørsel og morgenmad
På Comeback er det de tunge, unge drenge, Søren arbejder med. De har ikke været
vant til at få støtte og har måske ikke altid
truffet de rette beslutninger.
- Jeg møder klokken 8.30, hvor de ansatte har morgenmøde, og så kører vi
rundt og henter drengene på deres private
bopæl. De får morgenmad, og så arbejder de fra klokken 10 til 13. Herefter er
der frokost, og de bliver kørt hjem igen
klokken 14. Ved at vi henter dem og sørger for, at de får noget at spise, så får de
frigivet nogle ressourcer, så de har overskud til overhovedet at møde op. Hvis de
ikke kom hos os, ville de ikke få orden på
deres liv ved at få ryddet op i deres gæld,
få styr på deres domme og den slags. De

fleste tænker, at de da bare skal møde op.
Men de har ikke de forudsætninger. Vi
skal hjælpe dem med eksempelvis at ringe
til lægen eller sagsbehandleren. Vi skubber til dem, for at de skal gøre det selv.
Det er en spændende faglig udfordring –
hvornår skal vi skubbe til dem, så de selv
gør det. Nogle gange skal vi tale det hele
igennem som et rollespil, inden de skal
ringe. Måske bliver vi nødt til at ringe for
dem første gang, og så er de med på medhør. Man kan blive overrasket over, hvor
svært mange ting er for dem, fortæller
Søren.
Kollektionen
Comeback Streetwear er et tøjbrand baseret på høj økologisk kvalitet, Fair Trade
certificering og fedt design.
Tøjet produceres, så der tages størst
muligt hensyn til miljøet. Desuden er det
fremstillet under nogle standarder, som
blandt andet sikrer, at der ikke er børnearbejde eller diskrimination, der er krav
til mindsteløn og arbejdstider og arbejdsforholdene er sikre.
På hjemmesiden https://www.comebackstreetwear.com/, på Facebook eller
Instagram du se hele kollektionen, som er
T-Shirts, sweatshirt, hoodies, sweatpants,
huer og kasketter.
På tøjet finder du enten Comebacks
logo eller et udsmykket mexicansk kranie,
som kaldes sugar sculls.
- Der er en masse symbolik i de her
sugar sculls, som hænger sammen med de
værdier og udfordringer, som vores drenge har. Der er både det gode og det onde,
fremtid, kærlighed, rigdom og muligheder, siger Søren Keldberg.
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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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TRANERNE

TRANERNE HOLDER

LOPPEMARKED
SØNDAG D. 22/5 kl. 10-15
Du har mulighed for selv at aflevere dine
lopper d. 19/5 kl. 17-19, d. 20/5 kl. 16-20
samt d. 21/5 kl. 10-18.

Når du selv afleverer lopper, kvitterer vi med
kaffebilletter til søndag d. 22/5.
For yderligere information se www.tranerne.dk
Skovgårdsvænget 97C - 8310 Tranbjerg
Hjemmeside: www.tranerne.dk - E-MAIL: tranerne@tranerne.dk
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Henneberg TW
v/Anne-Mette Henneberg Laursen

Tlf. 40 72 98 33
E-mail: hennebergtw@gmail.com
Følg på facebook: Henneberg TW

Din Tupperware konsulent

A D VO K AT T O L S T R U P
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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

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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Tranbjerg
Apotek
Kirketorvet 18 • Tlf. 8629 9311
Åbningstider:
Mandag - Fredag 8.30 - 17.00
Lørdag
9.00 - 13.00

tennis

Vil du lære at spille tennis?
Det lyder næsten for godt til at være
sandt, men nu kan du prøve tennis af
uden at skulle investere i udstyr.
Af Janus Ravn - formand for AIA Tennis
Tennis tilbyder igen i
A IA-Tranbjerg
år tennis-intro for voksne, der aldrig
har spillet tennis før. Sidste år var en succes, og flertallet af deltagerne blev bidt af
spillet.
Introen drejer sig om et 3 ugers intensivt forløb med træning 2 ugentligt, fri
adgang til baner og bolde samt en helt ny
begynder-ketcher til låns.
Vores træner John Hummel og Janus
Ravn, som i denne sammenhæng agerer
hjælpetræner, står for forløbet.
Der er en lav pris på introforløbet,
men hvis du efterfølgende vælger at være med i klubben, trækkes beløbet fra
kontingent-betalingen, og du får som
tennis-introspiller lov til at beholde din
begynder-ketcher.

Udover ovenstående er der, som for
alle andre spillere, en lille betaling i nøgledepositum. Hvis ikke du ønsker at fortsætte med tennis afleveres ketcher og
nøgle tilbage.
Tennis-introforløbet begynder mandag den 23. maj med efterfølgende træning mandag kl. 18.30 og lørdag kl. 10.00.
Hvert træningspas varer cirka en time.
Du får udleveret ketcher og nøgle i forbindelse med den første træning.
Du kan se de præcise datoer og priser
på vores hjemmeside, aiatennis.memberlink.dk, og du kan foretage tilmelding til
aiatranbjergtennis@gmail.com
Øvrige nye medlemmer, som ikke har
spillet tennis før, kan også deltage i forløbet. Vi håber på masser af sjov, samtidig med at flere får øjnene op for verdens
bedste ketchersport på det flotte røde grus
bag ved skolen.
Vi forbeholder os retten til at aflyse forløbet, hvis der er mindre end 5
tilmeldte.
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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
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Hvad sker der i Tranbjerg?
Tranbjerg har sin egen kalender på
nettet, hvor alle foreninger og klubber
kan lægge deres aktiviteter ind.
Af Stina Christiansen
har i flere år været tale om, at det
D erkunne
være lækkert, hvis der var en
kalender for alle aktiviteter i Tranbjerg.
Og det er der så faktisk nu.
På https://tranbjerg.aarhus.dk/kalender/ finder du en kalender for begivenheder i Tranbjerg.
Så nu gælder det bare om, at alle foreninger og klubber begynder at lægge de-

res aktiviteter ind, så den kan blive stedet,
hvor alle i Tranbjerg kan tjekke, om der
sker noget spændende.
Vil din forening, klub eller organisation gerne kunne oprette begivenheder,
som skal vises på kalenderen, så skal I
have et login ved Aarhus Kommune, som
står bag kalenderen. Du kan læse mere
på arrangoer.aarhus.dk og se, hvordan du
bliver oprettet som bruger.
Når du er blevet oprettet som bruger,
får du tilsendt brugernavn og password
og en vejledning til, hvordan du opretter
dine begivenheder. Du finder også vejledning på Tranbjerg.dk.

Spring indtastningen over, scan QR-koden herunder, og kom
direkte ind på den ønskede side.

Se kalenderen

Opret bruger
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Har du en kunstsvømmer i maven?

Tranbjerg-borger høster medaljer ved
kunstsvømmestævne og inviterer nye
svømmere til sporten.
Af Sara Konstantin Nissen
var medaljer til 11 svømmere,
D erheriblandt
Tranbjerg-borger fra
synkroholdet ved IF Lyseng Svømning,
da svømmere fra hele landet dystede i
Silkeborg til årets største konkurrence i
kunstsvømning.
I weekenden d. 26 og 27. marts var
landets kunstsvømmere – tidligere kendt
som synkronsvømmere – samlet til
ABCD-stævne i Silkeborg. Stævnet er for
alle – lige fra nybegyndere til seniorsvømmere – og der var i år 115 svømmere
deltagere.
IF Lyseng Svømning var repræsenteret
af 12 svømmere i flere af konkurrencerne.
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Det blev til fine præstationer og en flot
medaljehøst for klubbens svømmere.
I D-rækken for begyndere var der hård
konkurrence mellem svømmere fra næsten alle af landets klubber. Liv og Mette
Westerå fra IF Lyseng Svømning klarede
sig flot og vandt sølv i duetkonkurrencen.
Lyseng var stærkt repræsenteret i Erækken for landets bedste svømmere. Sara
Nissen og Julie Pedersen stillede med en
helt ny fri duet og i flotte nye badedragter.
Det imponerede dommerne, og Sara og
Julie vandt guld i den samlede duetkonkurrence, som består af både et frit program og et teknisk program.
I solokonkurrencen i E-rækken leverede Kathrine Kristiansen fra IF Lyseng
Svømning en flot præstation og blev samlet nummer 2.
Lyseng stillede også op med et kombineret hold bestående af 9 svømmere på

synkron

forskellige niveauer. Holdet havde indøvet
nye løft, som vakte begejstring i svømmehallen. IF Lyseng Svømning vandt guldmedaljerne i konkurrencen.
Sara Nissen der er bosiddende i Tranbjerg svømmer synkro-/kunstsvømning i
Lyseng, da det er den nærmeste klub med
dybt vand, som har synkron-/kunstsvømning på programmet. Hun håber derfor
at kunne lokke andre Tranbjergborgere
med på holdet. Hun ser et potentiale for
de svømmebørn i Tranbjerg, der er klar

til at prøve kræfter med dybt vand og nye
teknikker. Hun håber også, at nogle af de
dygtige Tranbjerg-gymnaster, som er vant
til at bevæge sig til musik og springe, har
lyst til at supplere deres træning med et
par timer i vandet. Til synkro svømmer vi
sammen, der er godt fællesskab, og der er
altid plads til flere på holdet.
Holdet har flere træningstider:
Tirsdag 19-20, onsdag 15-30-16.30 og
fredag 15.30-16.30.
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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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orientering

Vær med til Tranbjerg Løbet

Af Stina Christiansen

E

fter et par år med corona-aflysninger er Tranbjerg Løbet tilbage med
løb for både børn og voksne og en walk
på fem kilometer.
Som altid er der en pengepræmie på
højkant til den skoleklasse, der melder

flest elever til, og der er fine præmier, medaljer til børnene og en sandwich efter
løbet.
Som noget nyt er der også en T-shirt
til alle løbere.
Som altid kan du på dagen vælge, om
du vil løbe en enkelt sløjfe på 2,5 kilometer, eller om du har mod på 2, 3 eller 4
sløjfer.
Du kan læse meget mere om løbet og
tilmelde dig på https://www.tranbjerg-lober.dk/tranbjerg-loebet/

RECYKLING

RECYKLING 
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RECYKLING

Snør skoene og vær med i Tranbjergs
hyggelige motionsløb tirsdag den 31.
maj.
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K Wagtmann
Malermester
Kristian Wagtmann
Tlf: 23 485 438

TRANBJERG
KØRESKOLE

E-mail: kristian@wagtmann.dk
www.wagtmann.dk

Der er teoriundervisning i
“Æblehaven” Trankær Vænge 98
Besøg www.tranbjergkoreskole.dk og
bliv opdateret angående holdstart,
priser og generel info om uddannelsen
og din kommende kørelærer!

ymXy

WWW 0ّ jXyJ§
.FRISO

RVEST
.DK

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
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k o n k u r r e n ce

Kunstkonkurrence ”Mit Tranbjerg”
Skab et kunstværk, som viser det, du
forbinder med Tranbjerg og vær med i
konkurrencen.
har du allerede mødt en kreativ
M åske
medborger ved søen, omkring kirken eller et helt tredje sted. Udover at vejret med lunere temperaturer lægger op til
at være mere udenfor, er der også en anden ganske naturlig forklaring på, hvorfor
Tranbjerg summer af kreative sjæle, som
har taget papir og blyant med ud i vores
skønne by.
Merete Graversen og Charlotte Pless har
nemlig i fællesskab skabt en kunstkonkurrence under navnet ”Mit Tranbjerg”. Konceptet er, at alle kreative sjæle opfordres til
at gå ud i byen eller naturen omkring Tranbjerg og tegne eller kreere det, de forbinder
med vores by. Om det ender ud i en kultegning, en lerskulptur eller noget helt andet,
er op til den enkelte fritidskunstner, ligesom det også er op til den enkelte deltager
at beslutte, hvor i Tranbjerg man henter sin
inspiration. Eneste krav til deltagerne er, at
man skal være minimum 15 år. Der arbejdes i skrivende stund på kreative tiltag, hvor
de yngre Tranbjergborgere også får mulighed for at være kreative omkring vores by.
Merete og Charlotte håber, at kunstværkerne vil medvirke til, at vi alle sammen
får øjnene op for elementer i vores by, som
vi ellers ikke ser i den travle hverdag. Det
er ikke så tit, mennesket taget sig tid til at
stoppe op, og det er faktisk sundt for os, når
vi indimellem vender tingene lidt på hovedet, kigger op fra mobiltelefonen eller avisen og forholder os til tid og sted der, hvor
vi er i nuet.

Charlotte Pless og Merete Graversen har i fællesskab skabt
kunstkonkurrencen ”Mit Tranbjerg”.

Fernisering og udstilling i juni
Når alle kunstnere har lavet deres individuelle kunstværker, samles det hele til en
udstilling, så hele Tranbjerg kan få glæde
af byens kunst. Derfor inviteres alle til
Fernisering lørdag d. 11. juni kl. 14-16 på
Kirketorvet 10.
Udstillingen kører indtil fredag d. 17.
juni og er en del af Tranbjergugen. I forbindelse med udstillingen vil der være
mulighed for at stemme på det kunstværk, man synes bedst om. Borgerstemmerne vil indgå i afgørelsen, hvor en
kyndig kunstjury udvælger de 3 bedste
kunstværker.
Merete og Charlotte glæder sig til i
fællesskab med alle de kreative sjæle i
Tranbjerg at vise vores skønne by igennem kunsten.
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Nyheder i børnehøjde
En næsten helt ny skolegård på Kirketorvet, hoppepude på Grønløkke Allé
og meget mere for børnene.
Af Tranbjerg Børnenes Venner
børn på Tranbjergskolens
H visyngstedu harklassetrin,
så har du måske
bemærket, at mængden af sand i dit barns
sko, tøj og taske er blevet mindre her sidst
i marts?
Det skyldes, at skolen og SFO’en har fundet midler til at finansiere en stor renovering og opgradering af den lille skolegård
på Kirketorvet. Hvor der tidligere var
store mængder af sand, er der nu kommet lækkert gummiunderlag. Man har
bevaret de populære og stadig levedygtige
legeredskaber, og samtidig er der tilkommet nye legeredskaber, såsom trampoliner
og forskellige gynger. Det giver mulighed
for mere aktivitet for flere børn, og forhåbentlig også lidt mindre slid på skolens
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gulve, og behov for knap så meget rengøring både på skolen og derhjemme.
Selvom Tranbjerg Børnenes Venner ikke
kan tage æren for denne renovering, er vi
bare virkelig glade for, at vi sammen med
skolens administration og SFO’en kan
være med til at sætte udendørsområderne
på agendaen, så der bliver skabt nogle attraktive legepladser for børnene, så de
kan lege og give den gas udenfor. Vi arbejder også for tiden på at lave etape 2 af
den store skolegård på Kirketorvet sammen med skolens administration, men
mere om det når finansieringen er helt på
plads.
Den næsten nye skolegård er jo også åben
for alle i weekender og ferietid, så mangler man et sted at brænde krudt af, er
denne legeplads bestemt et besøg værd.
Hoppepuden på Grønløkke
I takt med at vejret blev lidt bedre, tændte
vi den første weekend i april hoppepuden

tbv nyt

på Grønløkke en lørdag formiddag. Det
er planen, at vi vil gøre det oftere fremadrettet, ligesom der også kommer en invitation ud til både indskolingen og dagtilbuddet om at bruge den i hverdagene.
Vi arbejder på at finde en måde at booke
den, eller at den kan stå tændt bestemte
dage/tidsrum. Vi melder ud så snart, dette er på plads, og vi håber, at mange kan
få fornøjelse af den, store som små.
Børnenes Dag
Børnenes Dag var sidste år en kæmpe
succes, så derfor har vi besluttet at gøre
det igen. Denne gang bliver det afholdt i
forbindelse med Tranbjerg Ugen, så lokationen bliver ved AIA’s anlæg på Grønløkke. Det bliver fredag d. 17/6, og vi er
allerede i gang med at finde både bamselykkehjulet, flødebollemaskinen, hoppeborgen og en hel masse andet frem, så
alle kan få en fed dag. Vi samler bamser
ind, kontakt os gerne, hvis du har noget
liggende. Hvis du har tid til at hjælpe os

med at bemande en post på dagen, må du
også meget gerne give lyd.
Generalforsamling
Årets Generalforsamling finder sted onsdag d. 18/5 kl. 19.30 på Kirketorvet 10,
og vi håber at se en masse af jer. Mødet
er åbent for alle, og vi vil gerne have flere
med i bestyrelsen, så hvis du ligesom os
brænder for at gøre noget for byens børn
og unge, så mød endelig op, og hør mere.
Pant
Vi samler stadig pant, og i marts har
vi faktisk fået hele 2.600 kroner ind på
det. Det kan kun lade sig gøre med jeres
hjælp, så hvis der står dåser/flasker etc og
flyder hos dig, så henter vi gerne. Skriv til
Hanne på 5146 4605 eller til ”Tranbjerg
Børnenes Venner” på Messenger. Hvis du
selv panter, og har lyst til at donere pengene, så modtager vi meget gerne på Mobilepay: 191048

| 39

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

40 |

festuge

Tranbjerg Ugen tager form
Nu kan I altså godt begynde at glæde
jer, sådan for alvor. Vi er nemlig kommet et godt stykke videre med planlægningen af Tranbjerg Ugen i juni
måned.
har fået bred opbakning fra rigtig
V imange
af byens institutioner, foreninger og erhvervsdrivende, som heldigvis alle
kunne se det fede i at få skabt en ny tradition i byen for at dyrke fællesskabet.
Som planen ser ud nu, så bliver der
både arrangementer ude omkring i byen,
samt i og omkring området på Grønløkke, hvor vi fortsat planlægger at rejse et
stort telt fra torsdag d. 16/6 til lørdag d.
18/6. Blandt andet kan du glæde dig til:
• Havevandring v. ”Tranbjerg Bli’r vild”,
søndag d. 12/6
• Krea for børn v. Biblioteket og Kirken,
i løbet af ugen
• Kunstkonkurrence/udstilling v.
Kirketorvet 10, i løbet af ugen
• Gospelkoncert i Kirken, tordag d. 16/6
• Bankospil i teltet, torsdag d. 16/6
• Børnene Dag v. Tranbjerg Børnenes Venner,
fredag d. 17/6
• Diskotek Liva v. Aktivitetsrådet i
Folkehuset, fredag d. 17/6 kl 18
• Børnedisko i teltet v. Tranbjerg Børnenes
Venner, fredag d. 17/6 kl. 18
• Ungdomsfest v. Klubben fredag d. 17/6
• Sæsonen sidste senior fodboldkampe, v.
AIA fodbold, Lørdag d. 18/6
• Orienteringsløb v. Tranbjerg Løber, lørdag
d. 18/6
• Åben tennisbane og muligvis Klubmesterskaber v. AIA Tennis, lørdag d. 18/6

• Prøver på børnegymnatisk i hallen v. AIA
Gymnastik, lørdag d. 18/6 om formiddagen
• Prøve på ”Silent Fitness”v. Motion & Liv,
lørdag d. 18/6
• Prøver på Bootcamp hold v. AIA Gymnastik
og Claus Topkapper, lørdag d. 18/6 ved
frokosttid
• Koncert v. Aarhus Drumcorp, lørdag d. 18/6

Diverse boder, hoppeborge og andet
mulig andet godt er også på programmet, så hold jer opdateret ved at finde os
på facebook under Tranbjerg Ugen, hvor
vi løbende vil fylde på, efterhånden som
vi får tilsagn fra de sidste foreninger og
aktører.
Vi planlægger at afrunde det hele med
et kæmpe brag af en teltfest for voksne
lørdag aften, og er i gang med at få de
sidste detaljer på plads ifht livemusik, fadølsanlæg osv. Vi glæder os allerede og håber, at I vil slå et stort kryds i kalenderen
allerede nu.
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 give gerne lyd til Helle Søby
Degn på tlf. 2835 8762 eller helledegn@
hotmail.com eller find os på Facebook,
hvor der også er en gruppe for frivillige
på Tranbjerg Ugens side.



8310 fester sammen

| 41

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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m7;Ѵv_-;u;bm7h-Ѵ7;v_;u;7ঞѴ
ordinær generalforsamling

Tirsdag, den 24. maj kl. 19.00
på Tranbjerg Kro
Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår
 ƒĺ  ;mu;b7;u;7;࢟uvu-rrou|=u;lѴ/]];vঞѴ]o7h;mdelse
 Ɠĺ 7];|=oubm7;/u;m7;7ub[v࢟u=u;lѴ/]];vঞѴoubentering
5. Fremlæggelse af investeringsplan for kommende år
ঞѴoub;m|;ubm]
6. Forslag fra bestyrelsen
7. Indkomne forslag
8. Valg af bestyrelsesmedlemmer
 Ɩĺ (-Ѵ]-=vrrѴ;-m|;uঞѴ0;v|u;Ѵv;m
10. Valg af statsautoriseret revisor
11. Eventuelt
/ul;u;bm=oul-ঞomh-mCm7;vr࢟
Tranbjerg Varmeværks hjemmeside;
www.tranbjergvarme.dk
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Foto: Gert Medom, Bylivsfotograf

Det summer af liv på Kirketorvet 10
Der sker en hel masse, og det er skønt
at opleve, hvordan stedet bliver fyldt
med flere og flere aktiviteter.
Af Charlotte Vind Pless, Bylivskonsulent
skrivende stund er der både livestream fra universitetet, fællessang,
Repair Café og kreative sysler for både
børn og voksne. Inden længe vil det også være muligt at komme til foredrag i
Bylivshuset.
Målet med Kirketorvet 10 har fra start
været, at alle os i Tranbjerg skal have et
sted, hvor vi hver især kan byde ind med
det, vi har lyst til, og hvor vi kan mødes
på tværs af interesser. Så når der på Kirketorvet 10 inviteres til croquistegning
(med tøj på), er det Hanne O, som har
arrangeret det hele; når der inviteres til
plantemarked, er det Anja, som står bag;
når der inviteres til fællessang, er det Pia
og Hanne H, som har øvet sangene hjemmefra og som spiller og synger for, og Al-

I
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lan fik lynhurtigt stablet et halvmaraton
til fordel for Ukraine på benene.
Ligeledes er der et helt team af seje gør-det-selv-folk, som står klar til at
hjælpe i Repair Caféen, og de første borgere har allerede stiftet bekendtskab med
baristakaffemaskinen og hjælper til ved
diverse arrangementer. Alle hjælper hinanden på kryds og tværs, og der opstår
mange nye bekendtskaber. Det er virkelig
skønt at være en del af Kirketorvet 10, og
der er altid plads til flere, hvad enten du
har en god ide, vil hjælpe med praktiske
opgaver eller vil leje lokaler til et arrangement for byen.
Byg og Hyg for hele Tranbjerg
Armene er stadig lidt ømme efter arbejdsdagen i slutningen af marts, hvor
alle hjalp til med at få gjort gårdhaverne
forårsklar. Der blev samlet blade, ordnet
bede og bygget en masse. Eksempelvis
blev der bygget en portal ind til den ene
gårdhave, loftbeklædningen på den over-

kirketor vet

Børn og unge på Kirketorvet 10
Det er altid skønt, når Kirketorvet 10
har besøg af børn i alle aldre. Hver onsdag er der babygymnastik og rytmik for
de mindste og torsdag formiddag mødes

de private dagplejere til legestue på K10.
Som noget nyt, var en flok glade SFObørn fra 0. årgang på Tranbjergskolen på
besøg på Kirketorvet 10 for første gang i
slutningen af marts. De skal i gang med at
lave teater, og det var oplagt at kigge forbi
for at se, om ikke scenen på K10 kunne
bruges til noget! Det bliver spændende
at se, hvad de skønne skuespils-aspiranter får fundet på sammen med de seje
pædagoger.
I den seneste tid har der været øget efterspørgsel på at kunne bruge Kirketorvet
10 til klassearrangementer udenfor skoletid. Mulighederne er blevet undersøgt,
og det vil fremover være muligt at bruge
Kirketorvet 10 til disse arrangementer,
ligesom det stadig også er muligt at leje
den gamle kantine på indskolingen. Hvis
du sidder i et forældreråd, som er interesseret i at leje lokalerne, kan du skrive til
tranbjergbylivshus@aarhus.dk for nærmere info.

Foto: Gert Medom, Bylivsfotograf

dækkede terrasse blev pillet ned, så vi kan
få plads til belysning og arbejdet med at
få forvandlet halvmuren ud mod stien til
en bænk skrider også rigtig fint fremad.
Alle knoklede på, samtidig med at der var
plads til hygge og smil på læben. Tusind
tak til alle, som dukkede op og brugte deres søndag på at give et nap med.
Der er stadig en masse kreative byggeprojekter på Kirketorvet 10, og næste step
bliver at bygge et stort logo på facaden ud
mod parkeringspladsen samt siddepladser
til den overdækkede terrasse. Så har du
lyst til at være med i det frivillige byggesjak, hvor ideerne udtænkes samtidig med,
at der bygges, og hvor der er fuld fokus på
genbrug og bæredygtighed, så tøv endelig
ikke med at tage fat i Charlotte!
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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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fællesrådet

Flere boliger på vej til Tranbjerg
Fællesrådet arbejder på at få flere
midler til byen og flere projekter på
listen.
vedtagelse af TemaplaM ednenbyrådets
”Arealer til alle boligtyper” kan
vi godt begynde at regne med at indbyggertallet stiger indenfor nærmeste fremtid i Tranbjerg. Der udlægges nemlig i
planen, grunde til +200 boliger i området omkring Jegstrup. I Fællesrådet har vi
stort fokus på at holde politikerne oppe
på, at midler til flere pladser i dagtilbuddet, skolen, bedre hal-faciliteter osv. følger
med de mange nye beboere hen over den
næste årrække. Ligeledes kommer flere
af de, fornyligt tilføjede punkter på vores projektliste, også markant mere i spil,
da belysning på det sidste stykke af stien
langs Grønløkke Alle/Børupvej og bedre
forhold for bløde trafikanter, ved fx. sænket hastighed på Jegstrupvej bestemt bliver en nødvendighed med denne tilvækst
til området.
Ud over Temaplanen, ser det nu også
ud til, at et tidligere varslet Lokalplansforslag bliver offentligtliggjort i slutningen af
april, med oplæg til yderligere bebyggelse
ved Tingskov Alle, rundt om den grønne
bakke, som grænser op mod Trankærgårdsvej og Kirkevænget. Fællesrådet har
talt med projektlederen på dette projekt,
og opfordret til at der afholdes et borgermøde, hvor naboer og andre interessenter
kan blive klogere på projektet. Mere om
dette på Tranbjerg.dk når vi får datoen.
Generalforsamling
Mandag d. 28/2 afholdtes vores general-

forsamling, og vi havde i år glæden af at
kunne rykke indendørs i Folkehuset, hvilket også betød flere fremmødte medlemmer, samt flere gæster.
På mødet fik vi fortalt om årets gang i
Fællesrådet, og fik en god dialog med de
fremmødte, som havde spørgsmål til både
stort og småt. Vi glæder os over opbakningen, og opfordrer alle, som evt ikke
kunne deltage om at henvende sig, hvis
der er ting vi kan være behjælpelige med.
Vi findes på fr@tranbjerg.dk eller ring til
formanden på 2835 8762.
Kommunikation
I Fællesrådet taler vi meget om kommunikation, og hvordan vi kan facilitere
og hjælpe med at udbrede budskaber så
bredt som muligt, samt sikre, at vi har
hele byens interesser for øje i konkrete sager ved fx at kunne lave en digital afstemning. Vi har et stort ønske om, at vores
hjemmeside, Tranbjerg.dk kan blive det
sted, hvor så meget information om byen,
som muligt kan samles. Dog må vi være
ærlige at sige, at vi til tider kan komme til
kort ifht og sige at drifte sitet, så hvis du
har lyst/evner til at hjælpe os med dette,
så hører vi meget gerne fra dig.
Vi har i samme forbindelse også talt
med kommunens kommunikations afdeling, ifht en fælles kalender-funktion,
som Stina fra Tranbjerg Tidende også
har skrevet et indlæg om i dette nummer
af bladet. Vi håber, at denne digitale kalender kunne være et startsted for byens
foreninger osv at samle infomation om
arrangementer her i byen. Find linket på
Tranbjerg.dk.
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Thomas og Poul Pedersens fotografier
fra Tranbjerg

Østerby 1964. Fotografen står på Østerbyvej, som fortsætter i Obstrupvej. Vejen mod højre går til Landevejen og hedder i
dag Tingskov Alle. Den blev anlagt på en forhøjning, som lukkede Østerbyvej.

Af Lars Kjærsgaard Johansen – Tranbjerg
Lokalhistoriske Samling

I

Tranbjerg Lokalhistoriske Samlings
billedarkiv er der mange fotografier,
som er taget af de kendte Aarhus-fotografer Thomas og Poul Pedersen. De fleste er fra 1964, mens andre er fra senere i
1960´erne. Grunden til, at de to fotografer tog så mange billeder i Tranbjerg var,
at sognerådet i Holme-Tranbjerg Kommune i 1964 var klar over, at der ville ske
store forandringer i Tranbjerg på grund
af planerne om et kommende stort boligbyggeri. Derfor ønskede sognerådet at få
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fotograferet områder og miljøer i det daværende Tranbjerg, og man kontaktede
Thomas og Poul Pedersen og gav dem
1.000 kr. for opgaven.
Udviklingsplanerne i Tranbjerg omkring
1960
Første gang udviklingsplanerne blev
omtalt, var i ”Egnsplan for Storårhus” i
1954. Heri blev det bl.a. nævnt, at der
skulle skabes et stort industriområde i
Holme, mens der i Tranbjerg skulle bygges mange nye boliger. Derfor begyndte
Holme-Tranbjerg sogneråd i slutningen
af 1950´erne at foretage store jordopkøb

Udsigt fra Østerby mod Tranbjerg Kirke 1964. Vejen er den nuværende Østerby Alle. På markerne er der i dag opført parcelhuse

med henblik på videresalg til rimelige priser. På den baggrund blev Holme Industrikvarter opført i 1960´erne.
Den 9. februar 1963 kunne man på
forsiden af Aarhus Stiftstidende læse
overskriften ”Indledningen til en ny tid”,
som var placeret over et billede af Tranbjerg Kirke. Nedenunder stod ”Villaby i
Tranbjerg til 2000 indbyggere”. Der var
også en plantegning over området, hvor
der skulle bygges et stort indkøbscenter
og en ny skole. Det blev startskuddet til
den meget store byggeaktivitet, der på få
år forandrede Tranbjerg, og indbyggertallet voksede fra ca. 1.000 i 1960 til 6.700
i 1980. Man må derfor sige, at det var et
godt initiativ sognerådet tog, da det kontaktede Thomas og Poul Pedersen.
Thomas og Poul Pedersen
Både Thomas Pedersen og sønnen Poul
Pedersen var kendte fotografer i begyn-

delsen af 1960´erne, og de drev en fotoforretning fra et atelier i Guldsmedgade.
Thomas Pedersen blev født på Mors i
1900 og kom i lære som fotograf i Viborg
og Skive, inden han i 1921 kom på fagskole i København. I 1926 overtog han fotoforretningen i Guldsmedgade, som han
drev med stor succes. Han udgav to lærebøger om fotografi, og han var forstander
på fotografforeningens fagskole på Ingerslev Plads fra 1948 til 1959. I 1953 optog
Thomas Pedersen sin søn i forretningen,
og derefter koncentrerede han sig om
portrætfotograferingen, mens Poul Pedersen tog sig af de eksterne opgaver.
Poul Pedersen blev født i 1928, og han
blev også uddannet fotograf, bl.a. på fotoskolen, hvor faren var forstander. I begyndelsen af 1950´erne boede han i Silkeborg, hvor han traf Asger Jorn, og sammen lavede de nogle fotografier af lystegninger, som er blevet meget kendte. Deres
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Slet Møllevej 1965 med Holme Bjerge i baggrunden. I vejsiden til venstre ses en mælkejunge.

venskab varede til Jorns død i 1973. Efter
Poul Pedersen flyttede til Aarhus, blev
han optaget af arkitektur og kunst, og
han udgav flere fotobøger om de to emner. Han var også meget aktiv i kulturlivet
i Aarhus, hvor han var med til at starte
Aarhus Festuge i 1965.
Thomas Pedersen døde i 1975. Poul
Pedersens søn, Ole Hein Pedersen, blev i
1991 optaget i forretningen, som skiftede
navn til ”Fotografi i 3 generationer”. Poul
Pedersen døde i 2019.
Thomas og Poul Pedersens fotografier fra
Tranbjerg
Tranbjerg Lokalhistoriske Samling har ca.
100 fotografier, som er taget af Thomas eller Poul Pedersen. Sandsynligvis har Poul
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Pedersen taget de fleste billeder, da han
fotograferede de eksterne opgaver, men på
enkelte fotografier kan man se, at begge
fotografer har været i Tranbjerg samtidig.
Alle fotografierne er i sort-hvid, og langt
de fleste er landskabsbilleder fra forskellige områder i Tranbjerg sogn.
Der findes også enkelte bybilleder fra
Tranbjerg og Slet, og der er også nogle
billeder af gårde og gårdmiljøer. Mange
landskabsbilleder er fotograferet med udgangspunkt i en vej, og vejens forløb skaber dybde i billedet, som ofte understreges af træer eller master med elledninger.
Det er bl.a. tilfældet på et billede fra Sletvej, hvor man i baggrunden kan se Holme
Bjerge.
Der er næsten ingen personer på fo-

historie

Slet Møllevej med Slet Mølle i 1964. Møllen blev nedrevet ca. 1975 efter flere års forfald. Bilen er den populære Ford
Anglia med den karakteristiske skrå bagrude.

tografierne, og det virker nærmest lidt
overraskende, når man på et motiv fra
Østerby kan se en knallertkører komme
kørende mod fotografen, som står på
Østerbyvej. Årsagen er sikkert, at sognerådet havde ønsket at fastholde billeder af
landskaber og miljøer, som sandsynligvis
ville ændres eller forsvinde, og derfor fokuserede de to fotografer ikke på personer eller bybilleder.
I forbindelse med en udstilling i 2006
gav Poul Pedersen tilladelse til, at Tranbjerg Lokalhistoriske Samling kunne bruge og offentliggøre fotografierne, som kan
ses på vores hjemmeside www.tranbjerglokalhistorie.dk . I søgelinjen fra arkiv.dk,
der ses på forsiden, skal man skrive Thomas Pedersen.

Fra 1. maj kan flere af Thomas og Poul
Pedersens fotografier ses på en udstilling på biblioteket, og ved siden af nogle
af dem kan man se et nutidigt fotografi af
samme motiv.
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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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TRANBJERG

Kirke og Sogn

Må skattekisten for enden af regnbuen indeholde fred og frihed!

Foto: Søren Svenning

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 8. maj
10.00 Gudstjeneste v. David Kessel
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

ONSDAGS
 FORUM
Eftermiddage, der giver et løft!

EKSTR

A

Onsdag 1. juni 2022 kl. 14.00

Søndag 22. maj
10.00 Gudstjeneste v. Anja Stokholm
Kristi Himmelfartsdag torsdag 26. maj
10.00 Gudstjeneste v. Mia Knudsen
Søndag 29. maj
10.00 Gudstjeneste v. David Kessel
Pinsedag søndag 5. juni
10.00 Gudstjeneste v. Anja Stokholm
2. pinsedag mandag 6. juni
11.00 Fælles friluftsgudstjeneste
i Hørhaven
Søndag 12. juni
10.00 Gudstjeneste v. Anja Stokholm
Søndag 19. juni
10.00 Gudstjeneste v. David Kessel

Iben Krogsdal
– foredrag og fællessang
Mennesker er fulde af sange indeni. De
lever skjult i os og kan dukke op, når vi
har brug for dem.
Forfatter og salmedigter Iben Krogsdal
vil indvie os i sit salmedigterunivers og
fortælle om livet i sorg og glæde gennem nogle af sine nye sange og salmer.
Vi skal høre om alt fra hverdagslivets
kriser til den helt store opstandelse, og
undervejs skal vi synge.
OBS! Tilmelding til arrangementet
via hjemmesiden er nødvendig!
Kirke og Sogn •
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Håbet er nødvendigt

Mia Knudsen

I

tiden kan meget synes håbløst – knapt
er vi kommet ud af en to år lang periode, hvor pandemien har præget vores
hverdag i stort og småt – før krigen brager løs i Europa. Uanset, hvor vi vender
os hen, er der krig på alle kanaler; aviser, tv, Facebook og nyhedshjemmesider – Ukraine og Putin er på alles læber.
Men når alting synes at se så sort ud,
så har vi endnu mere brug for at kunne
håbe. At ”håbet er nødvendigt”, er ikke
noget, jeg har fundet på – nej – det var
en af årets konﬁrmander, der kom med
det guldkorn.
Alle konﬁrmanderne i Tranbjerg
skulle formulere, hvad håb var for dem
– og en af dem skrev altså: ”Håb er nødvendigt”. Det er en fantastisk sætning
– for den rummer så meget – både provokation, desperation og ja – håb i sig.
Men hvad betyder håbet for os?
Jeg tror, det betyder alverden, at hå-
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bet for mange af os afgør, om vi kæmper eller giver op. Håbet er det, vi kan
gribe til, når vi ikke kan handle os ud
af den situation, vi eller verden står i.
Men håbet behøver ikke at være passivt – håbet holder ikke op med at være
håb, fordi man arbejder på, at det skal
forvandle sig fra håb til virkelighed.
Håbet kan også være en spændetrøje –
noget man egentligt gerne vil løses fra
– ikke at håbløsheden er en behagelig
tilstand – men håbet kan være en tanke eller en handling, der gang på gang
bringer en på usikker grund, skuffer
eller sårer en – og så kan man længes
efter at være løst fra håbet.
Men overordnet set – så har vi brug
for håbet – håbet er det, der sender et
menneske på ﬂugt – håbet om at redde
livet, håbet om at ﬁnde livet et andet
sted. Håbet kan være drivkraften, der
bærer en igennem en vandring, km efter km, efter et sikkert sted at hvile sin
krop.
For nok skrev Paulus: Så bliver da tro,
håb, kærlighed, disse tre. Men størst
af dem er ”kærligheden”, og mente at
både troen og håbet ﬁk sin farve og
styrke af kærligheden – men uden håb,
ingen liv, ingen fred, ingen forandring,
ingenting – så ja, håbet er nødvendigt.

Minikonﬁrmander
Minikonﬁrmandforløbet handler i år om at være en god nabo
– også overfor dem, vi ikke kender.
Derfor har vi lavet en smule om i minikonﬁrmandprogrammet, som alle byens 3. klasser inviteres til.
Vores helt centrale emne er næstekærlighed, og derfor har vi dette forår
lavet påskegaver, som vi den 31. marts
var på plejehjemmet og give til alle 79
beboere. Bagefter ﬁk vi kage og saftevand sammen med dem.
Det var en fantastisk hyggelig dag, og
vi glæder os allerede til næste undervisningsforløb med 3.b, hvor vi gentager succesen.

3.a blev modtaget af store smil fra både
beboere og personale på plejehjemmet

Mange tak til Aarhus kommune for at
støtte projektet, og til vores naboer
SuperBrugsen Tranbjerg
Vidunderknolden
Rema og
Hobbybien
for at være med på ideen og hjælpe os
med at glæde vores naboer på plejehjemmet.
Kirkekulturmedarbejder
Gitte Ranfelt Laugesen

Anne fra 3.a havde medbragt perleplader,
som nu hænger og pynter på plejehjemmets fællesarealer
Kirke og Sogn •
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Konﬁrmationer
i Tranbjerg Kirke
Tiden for årets konﬁrmationer nærmer
sig.

Musikandagter

Følgende datoer er der konﬁrmation i
Tranbjerg Kirke:

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.

Bededag den 13. maj:
kl. 9.00 7. X og kl. 11.00 7. Y
Søndag den 15. maj: kl. 10.00 7. Z

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.
Datoerne er:
19. maj
2. juni
16. juni

Forårsblomster og
salmesang

Sogneindsamling
Søndag den 13. marts havde vi sogneindsamling for Folkekirkens Nødhjælp.
Vi samlede ind til de fattigste klimaramte lande samt til ofrene fra Ukraine.
Selv om vejret var ﬁnt, ﬁk vi desværre
kun dækket ca. halvdelen af ruterne,
men alligevel samlede vi 28.117 kr. ind.
Jeg vil gerne takke indsamlerne samt
alle bidragyderne.
Grethe Gylling
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Spirekoret og børnekoret er nu midt i
anden sæson efter genopstarten, og
begge kor vokser lige så stille, hvilket
gør det sjovere for både korleder og
børn. Vi nyder at få lov til at vise, hvad
vi øver os på til Gud og Spaghetti. Sidst
sang Spirekoret en forårssang om vintergækker, erantis og krokus, og børnekoret sang den smukke salme “Du ved
det nok mit hjerte” af Kaj Munk.
Der er løbende tilmelding til korene via
kirkens hjemmeside.
Spirekoret og børnekoret 

Alle er velkomne til

frivilligmøde
i Tranbjerg Sognegård torsdag den 19. maj kl. 17.00
Det kan du forvente:
• En hyggelig aften, hvor du mødes
med andre, der er interesseret i
frivilligt arbejde og hører om de frivillige opgaver, man kan melde sig
på ved Tranbjerg Kirke.
Der er mulighed for at melde sig
på et bredt udvalg af opgaver fra de
helt lette til de mere omfattende.
• Godt til maven og ganen.
• Musikalsk indslag med Tranbjerg
kirkes spire- og børnekor under
ledelse af Anna Bilde.

• Mulighed for at komme med gode
ideer og input til det frivillige
arbejde og at blive en del af vores
hyggelige fællesskab.
Har du lyst til at være med?
Så skriv til
kirkekulturmedarbejder og frivilligkoordinator Gitte Ranfelt Laugesen,
kontor@tranbjergkirke.dk.


Kirke og Sogn •
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Pinse
Pinse betyder halvtreds. Og netop 50
dage efter påske, hvor Jesus var opstået
fra de døde, var disciplene samlet. De
havde mødt ham som opstanden, og de
havde taget afsked med ham, da han for
til himmels. Men hvad skulle de stille
op nu? Hvordan skulle de kunne gå ud
i verden ”og gøre alle folkeslag til hans
disciple”? Det havde de hverken evner
eller kræfter til.
Mens de sad og drøftede dette og var
ved at give op, skete der noget: Pludselig ﬁk de små ildtunger på arme og
ben. Og når de åbnede munden, talte
de alverdens sprog. Og samtidig lød
der en underlig susen i luften, som var
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en stor kraft i bevægelse. Det var Guds
Ånd, der var kommet til dem. Og den
gav dem mod og energi, så deres hjerter bankede, og de ﬁk røde kinder og
lysende, glade øjne: ”Det her kan vi da
godt, sagde de til hinanden! Vi vil ud i
verden og fortælle om Jesus!”
Mange mennesker samledes omkring
dem, fordi de også havde hørt en susen
i luften. De ville være med. Og straks
døbte disciplene dem, og med ét var
de ikke kun 11, men mange. De første
kristne. Pinse er der, hvor det hele begyndte, fordi Guds Ånd kom. Pinse er
kirkens fødselsdag.

Pinsegudstjeneste i Hørhaven
2. pinsedag den 6. juni 2022 kl. 11.00
Pinse – om himmelsus og hjertebanken!
Vi fejrer igen pinsegudstjeneste under
åben himmel!
Kirkebænken er aﬂøst af det grønne
græs, medbragte tæpper eller stole og
i stedet for orglets brusen er der fuglesang og musik fra Aarhus Brassband.
Pinsen er fællesskabets fest. Vi fejrer
det forunderlige, at Gud sender Helligånden til verden for at nedbryde skel
og grænser mellem mennesker. For at
puste til den glød i os, som får tro, håb
og kærlighed til at blusse.
Om du kommer alene eller med hele
familien, er du hjertelig velkommen!

Der vil også være en aktivitet for børn.
Bagefter holder vi pinse-picnic med
dem, der har taget madkurven med.
Provstiet byder på kirkekaffe til alle,
som har lyst.
Vi glæder os til at se jer til pinse i Hørhaven!
Venlig hilsen præster og medarbejdere
ved
Tranbjerg, Fredens, Skåde, Viby,
Ravnsbjerg, Mårslet og Tiset sogne
Kirke og Sogn •
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Godt for naturen
og dejligt for os at se på

Tranbjergkorets

FORÅRSKONCERT
i Tranbjerg Kirke
Tirsdag 17. maj kl. 19.30
Denne tirsdag aften vil Tranbjergkoret
synge forårskoncert i Tranbjerg Kirke.
Koncerten vil byde på danske sange og
rytmiske korsatser.
Dirigent: Birgitte Mortensen.
Alle er hjertelig velkomne til forårskoncerten og til at lytte til korsang fra dit
eget lokalområde samt synge med på
fællessange.
Der er gratis adgang.

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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I det nordøstlige hjørne på den gamle
kirkegård stod der et ﬂot cedertræ.
Under den voldsomme storm i februar
knækkede den øverste del desværre
af. Det var ikke godt – og langt fra
kønt – men i stedet for helt at fjerne
træet ﬁk kirkens dygtige personale på
kirkegården den gode idé at lave en
skulptur med hjælp fra motorsaven.
Derefter blev der lavet ridser i barken
og boret huller i træet, så insekter og
andet fra naturen kan ﬂytte ind.
Flot resultat!

– ab

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

