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Majbrits historie
Majbrit Jensen har udgivet 
en bog, hvor hun fortæller 
sin historie om ti år med en 
spiseforstyrrelse. Læs mere 
på side 8. 

Vis mig din hånd...
Lisa har altid været interes-
seret i det spirituelle og læ-
ser hænder. 
Læs mere om Lisa Stranges 
rejse på side 18.

Fremtidens Bibliotek
Hvad vil borgerne gerne låne 
på biblioteket? Her i byen 
kan du både låne og dele. Se 
mere om det nye tiltag på 
side 28. 

De kommende dage syder Tranbjerg af liv med alverdens aktiviteter for store, små og hele fami-
lien. Se programmet midt i bladet og skynd dig ud i byen for at feste, prøve sport, være kreativ og 
meget meget mere.
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Henning Sørensen
ansvarshavende

Grønløkke alle 92
8310 Tranbjerg 
Telefon 4010 2648

Louise Homann
Sørensen

Hjorts Allé 47, Virring
8660 Skanderborg
Telefon 2070 3451

Stina Christiansen 
journalistik

Kirkevænget 271
8310 Tranbjerg
Telefon 2124 7379

Flemming Laursen
produktion

Jegstrupvænget 139
8310 Tranbjerg
Telefon 4156 9199

Søren Juhl
produktion

Grønløkke Allé 96
8310 Tranbjerg
Telefon 2043 0001

r e d a k t i o n

n æ s t e  n u m m e r

redaktionens røst …

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 7. juli, 
udgivelsesdatoen er den 3. august.
Tryk: LaserTryk
Oplag: 4.600

Ansvarshavende • Henning Sørensen

Højaktuelt lige nu
Når dette blad udkommer, kan du læse om endnu et til-

tag i Tranbjerg, en genfødsel kan vi vist godt kalde det, 

og det er Tranbjerg Ugen.

Faktisk er den i gang med kunstudstilling i byen. Tors-

dag går det så rigtig løs med et væld af aktiviteter for 

både unge og ældre. Det er igen, fristes man til at sige, 

Tranbjerg Børnenes venner, der har taget initiativ til at 

samle en del af byens foreninger for at genoplive, hvad vi 

har savnet i mange år – en form for byfest – med boder, 

sport, underholdning, fest for de unge og lørdagsfest for 

de voksne.

Jeg glæder mig dagligt over alle de initiativer, der popper 

op i vores by og håber, at du også tager godt imod dette 

og bakker op om det, så det kan blive en årlig tradition. 

Du finder programmet for Tranbjerg Ugen inde i bladet.

Og har du set, at redaktionen mangler lidt frivillig hjælp? 

Efter vi for 1½ år siden sagde farvel til 2 dygtige redak-

tionsmedlemmer, er det tid at mande lidt op igen.

Tøv ikke. Har du lyst at lave blad, så skriv til os. Du fin-

der mere om opgaverne inde i bladet.

Arbejdet er spændende. Jeg kan kun anbefale det.

tranbjerg
TIDENDE
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Tranbjerg Bibliotek

Medskabernes markedsplads

Onsdag d. 22. juni kl. 15-20

Kom til festlig markedsdag på Tranbjerg Bib-

liotek med fortællinger om at ”gøre” bibliotek. 

Mød Barselshøjskolen, Tranbjerg Lokalarkiv, 

Tranbjerg Bli’r Vild, Sammen om Tranbjerg 

og mange flere. Hør om alle de eksperimen-

ter og aktiviteter, vi har lavet sammen med en 

masse gode folk i Tranbjerg, vær med til fæl-

lesspisning, snak og spørg – og vær med til at 

tænke biblioteket videre ud i fremtiden! Du 

kan komme og gå, som du ønsker, og du er 

selvfølgelig også velkommen til at blive i hele 

tidsrummet. 

Kl. 15:  Kreabordet er åbent for børn og foræl-

dre, der vil være med til at pynte bib-

lioteket festlig op

Kl. 17:  Markedspladsen åbner med boder, 

stande og legebibliotek

Kl. 18:  Fællesspisning 

Kl.18.45-20:  Besøg markedspladsens boder, 

stande og udstillinger

Arrangementet er gratis og kræver ikke tilmel-

ding. Ønsker du at spise med skal du tilmelde 

dig senest d. 17. juni ved at sende en mail til 

Maria på mgla@aarhus.dk. Husk at skrive hvor 

mange du bestiller til. Hvis vejret er godt så 

medbring gerne et tæppe, så du/I har mulig-

hed for at nyde maden udenfor. 

Lokalhistorisk byvandring

Torsdag d. 16. juni kl. 10-12

Kom med på denne smukke sommerdag, når 

Lars fra Lokalhistorisk arkiv i Tranbjerg viser 

rundt og fortæller om det historiske Tranbjerg 

i anledning af Tranbjerg Ugen. Turen starter 

på biblioteket, hvor du har mulighed for at få 

fyldt lidt kaffe i en termokop, du selv med-

bringer 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. 10.

Vandringen er gratis men kræver tilmelding. 

Du kan tilmelde dig vandringen på aakb.dk/

tranbjerg.

Guidet fælleslæsning

Torsdag d. 30. 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 no-

velle og et digt sammen for første gang? Så 

kom og deltag i guidet fælleslæsning, hvor bib-

lioteksformidler 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 læse-

gruppen er der plads til det hele – tanker, fø-

lelser og erfaringer, som vi deler i samtaler om 
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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 fæl-

leslæsning« og dato i emnefeltet og dit navn i 

selve mailen.

Strikkecafé

Torsdag d. 7. juli 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.

Sammen om verdensmål

Mandage kl. 13-15 (vi holder sommerferie i 

hele juli og mødes igen d. 15. august)

Hver mandag er vi en gruppe, der mødes på 

biblioteket, hvor vi sammen forsøger at blive 

klogere på verdensmål, grøn omstilling og af-

faldssortering. Vi er i gang med at planlægge 

en masse spændende aktiviteter og lokale sam-

arbejder. 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 se-

niortelefonen på 24272311

Har du for nylig forladt arbejdsmarkedet, el-

ler 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 klo-

gere på, hvilke fællesskaber der kunne være 

relevante for dig at opsøge? Så har du mulig-

hed 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 seniortele-

fonen på 24272311 mandag til torsdag mellem 

kl. 8.00 og 16.00 og sige, at du gerne vil booke 

et møde med Solveig Kristiansen.

Donér dine brugte deodoranter

Tranbjerg Bibliotek er indsamlingssted for 

Kugledynehjælpen. Det betyder at du kan af-

levere dine brugte roll-on deodoranter hos os. 

Deodoranterne afhentes af en frivillig der ta-

ger kuglerne ud og rengør dem. Herefter bliver 

de syet ind i dyner. Kugledynerne kan hjælpe 

mod søvnforstyrrelser, stimulerer berørings-

sansen og kan give ro og tryghed for brugeren. 

Få mere information på kugledynehjaelpen.dk

b i b l i o t e k

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

Affaldssnapper
Nu kan du snart låne affaldssnap-
pere på tranbjerg bibliotek! 
Hold øje med vores facebook-
gruppe eller kom og spørg 
os på biblioteket.

aldssnap-
ek! 
ook-
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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

Jeg hjælper 
dig godt på plads 

i boliglivet

”

Søren Sindal Jensen
Butikschef, home Tranbjerg

64
49

5

Ring: 8629 0711
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s e n i o r i n fo

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-lokal-
center

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

F o l ke h u s e t

Huskeblokken fra Brugerrådet

Fredag d. 17. juni Diskotek ’Liva’ KL. 18-22

Fredag d. 24. juni Fredagsbar

Onsdag d. 06. juli.   Brugerrådsmøde

Onsdag d. 03. aug. Brugerrådsmøde

Festugearrangement – se opslag senere
Fredag d. 07. okt. Oktoberfest

Brugerrådet

-
sonjadue45@gmail.com eller hanne1312@gmail.com

Tranbjerg Lokalcenter har 
fået nyt navn. Det hedder 
nu ’Folkehuset’. 
Alt andet er ved det gamle.
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Majbrits spiseforstyrrelse dulmede 
alle de følelser, hun ikke kunne over-
skue og ikke ville forholde sig til. Nu 
har hun skrevet en bog og vil hjælpe 
andre. 

Af Stina Christiansen

ajbrit Jensen har kæmpet med sin 

spiseforstyrrelse i 10 år, siden hun 

var 17 år. Nu har hun skrevet og ud-

givet sin bog ”Hvorfor flyver jeg ikke”. 

Bogen er baseret på hendes dagbog fra 

2020, men beskriver mange af de tanker 

og oplevelser, hun har haft i årene med 

spiseforstyrrelsen.

Ensom på efterskole
Majbrit var et år på efterskole i 10. klasse 

– et ophold som hun med sin nuværende 

forståelse for sig selv nok ikke skulle have 

været på. Det sociale fungerede ikke på 

efterskolen, og det fik hende til at tage 10 

kilo på. Da hun efterfølgende kom hjem 

til Tranbjerg, kom hendes liv til at handle 

om at tabe kiloene igen – og mange flere 

til. 

- Det var en glidebane. Jeg tænkte, at 

hvis jeg taber mig og bliver tynd, så får 

jeg det godt. Så jeg løb, gik lange ture og 

spiste mindre. Men der skulle mere og 

mere til for at stemmen i hovedet blev til-

freds. Så jeg skulle hele tiden gå mere og 

spise mindre. Spiseforstyrrelsen dulmede 

alt, så jeg ikke kunne mærke alt det ube-

hagelige/de svære følelser. Men problemet 

Majbrit vil bryde tabuet omkring 
spiseforstyrrelser

forsvinder jo ikke, og så snart jeg begynd-

te at spise igen, kunne jeg mærke alt det, 

jeg gemte væk. Så jeg holdt fast i spisefor-

styrrelsen, fordi jeg ikke turde kigge ind 

og åbne den boks og sætte ord på, fortæl-

ler Majbrit. 

Gennem mange år var spiseforstyrrel-

sen hendes altoverskyggende følgesvend, 

som dikterede, hvordan hun skulle leve. 

Efter efterskolen begyndte hun på 

gymnasiet, men måtte erkende, at hun ik-

ke havde energien og overskuddet til det 

og stoppede efter knap et år. Herefter kom 

hun i behandling for sin spiseforstyrrelse, 

hvor hun kun tog på for at kunne slippe 

væk igen og starte på det, hun troede var 

drømmeuddannelsen som kok. Efter at 

have taget grunduddannelsen fik Majbrit 

en læreplads og måtte efter et par dage er-

kende, at det ikke var hende. 

Herefter fik hun fast job i SuperBrug-

sen, hvor hun længe havde haft et fritids-

job, og efter at have taget EUX, blev hun 

salgselev her. 

Rejse i et år
I februar 2020 skulle Majbrit ud på drøm-

merejsen. Hun havde sparet penge sam-

men til at kunne rejse jorden rundt. 

- Da corona brød ud, og der blev luk-

ket ned i Danmark, stod jeg i Patagonien 

i Sydamerika. Men der var ikke noget at 

mærke, så jeg tænkte, at jeg ville fortsætte 

min tur. Men blot fire dage senere luk-

kede alt ned, og det var et stort kaos, fordi 

alle ville væk, siger Majbrit. 
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Så 45.000 kroner og 4 dage senere var 

Majbrit tilbage i Danmark og flyttede 

hjem til sine forældre, fordi jobbet og lej-

ligheden var opsagt, og alle hendes ting 

opmagasineret. Forholdet til forældrene 

var meget anstrengt på grund af spisefor-

styrrelsen, og i september fik Majbrit igen 

egen lejlighed. 

- Der begyndte det at gå rigtig galt 

med min spiseforstyrrelse. Det begyndte 

at blive hårdt at løbe, og jeg var konstant 

forpustet, så jeg gik til læge for at få tjek-

ket, at alt var, som det skulle være. Om 

eftermiddagen ringede lægen og sagde, at 

jeg skulle indlægges med det samme. Der 

var min blodprocent på 2, og den skulle 

være 7. Men jeg havde jo slet ikke tid til 

at blive indlagt, for jeg manglede at gå fle-

re timer endnu og forbrænde flere kalori-

er, siger Majbrit med en lille hovedrysten. 

Hun blev indlagt i et døgn og fik to li-

ter blod, så blodprocenten kom op på 4.

- Jeg syntes, det var pinligt, at det var 

kommet så langt ud. Og jeg ville bare 

hjem, så jeg kunne komme ud at gå 

igen. Og det var da også det første, jeg 

gjorde, da jeg blev udskrevet sent fre-

dag aften.

Behandling
Men i forbindelse med indlæggelsen 

blev hun igen henvist til Center for 

Spiseforstyrrelser, og denne gang var 

hun indstillet på at give det en reel 

chance i forhold til syv år tidligere. 

- Jeg var nået til det punkt, hvor 

jeg erkendte, at jeg ikke ville leve så-

dan her. Jeg vejede lige under 40 kilo og 

havde et BMI på 15. Jeg burde være blevet 

vildt bekymret – men jeg var faktisk bare 

stolt. Fik et kick ud af at veje så lidt. Det 

her var jeg god til. Jeg sammenlignede 

mig selv meget med andre og skulle bare 

være den bedste til at være tynd. Men 

hvis jeg blev det, så ville jeg jo være død, 

siger Majbrit. 

Majbrit var endelig klar til at slippe 

madtyranniet, hvor alt, om det så var 

to skiver agurk, skulle vejes, og tastes 

ind i en app, som hver dag skulle vise et 

kalorieunderskud. 

Hun fik en god behandler og begyndte 

at åbne op for de ting, der gjorde ondt, og 
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som spiseforstyrrelsen skulle dulme. Men 

hun oplevede også, at andre udfordringer 

blev forstærket. Rutiner, der ikke hand-

lede om mad fyldte mere og det sociale 

var stadig rigtig svært. Derfor blev hun 

udredt yderligere og fik diagnosen atypisk 

autisme. 

- Diagnosen har gjort, at de sidste 

brikker er faldet på plads. Jeg er god til at 

aflæse, hvad andre gør og gøre det sam-

me, uden at mærke om det egentlig føltes 

rigtigt for mig. Jeg troede, at jeg var for-

kert og skulle lave mig om. Jeg brugte spi-

seforstyrrelsen til at tackle en forvirrende 

verden, jeg ikke kunne finde min plads i. 

Jeg vidste godt, det var fucked up, fortæl-

ler Majbrit Jensen. 

Undervejs i forløbet fik hun lyst til at 

fortælle andre om, hvordan det er at leve 

med en spiseforstyrrelse og kontaktede et 

par forlag med sin bog-idé, og ét forlag 

vendte hurtigt tilbage. 

- Jeg har fået troen på mig selv igen, og 

derfor vil jeg gerne fortælle min historie 

og derved hjælpe andre. Jeg har altid kig-

get på andre og syntes, at jeg skulle passe 

ind. Nu ved jeg, at det er lige meget. Man 

må gerne være lidt sær, siger Majbrit med 

et smil. 

Majbrit Jensens bog hedder ”Hvorfor 

flyver jeg ikke”, og du kan også følge hen-

de på Instagram på MJ_brydtabuet.nu.

Living Frisør
 & Hudpleje Dame & Herre
  86 29 43 00

Tranbjerg Hovedgade 68 · 8310 Tranbjerg
mandag lukket

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

TT04-2022.indb   10 27.05.2022   10.23



| 11|| 111111

�����������
���������	�
������
�����������������

���������	����
������������ �� ���	������	����
�����������

������������������������	����
�������
������

��������
�
�
������

���������
������������

���������
�
������
�
����������
�������
���������������

��������	
��������������������
�����
������������������������ �!�"����
������#��
����
$�����

�
��

����	�
��


�

%���&
'����(#��
����
��������� )���
�����

�	
�
�������
���������

������������

�����������	
��������
Miljøet kender sine grænser

*&#��
�+	����#�������+
 ��
���� �����!�
����
�� ,���!�����-�!
��������
�����
�$

	����� 

���
�����������

Den Grønne Algerenser-V7_1/1.indd   39 17.01.2022   11.06TT04-2022.indb   11 27.05.2022   10.23



12 |

Glem tid og sted mens 
du og din familie får 

taget virkelighedsnære 
billeder i naturen

FAMILIE  •  PAR  •  BRYLLUP

www.ministudiet.dk

louise@ministudiet.dk

MINISTUDIET
Fotograf Louise Kiær Sorensen
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Kom og deltag i hele byens Sankt 
Hans fest. Der er god musik, mas-
ser af aktiviteter for alle og stort 
Sankt Hans bål med båltale.

Tag madkurven med og suppler 
med drikkevarer og pølser købt på 
pladsen. Vi har masser af sidde-
pladser, både i telt og under åben 
himmel.

Vi ses ved spejderhytten på Skovgårdsvænget 97G

Program
17:30 Festpladsen åbner
 Aktiviteter for alle alders- 
 grupper
 Salg af pølser, øl, vand,
 popcorn m.m.
19:45 Båltale
20:00 Bålet tændes
 Aktiviteterne fortsætter  
 og boderne er åbne

Se mere på TranbjergSpejderne.dk

Torsdag d. 23. juni kl. 17:30

TT04-2022.indb   13 27.05.2022   10.23



Virringhus

Virringhus, Skoletoften 6, 8660 Skanderborg

Hold dit næste arrangement i de flotte nyrenoverede lokaler.

Flere oplysninger finder du på:

virringhus.dk

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.
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Tranbjerg Børnenes Venner er klar 
med Børnenes Dag, og posen med 
kommende projekter bliver også stør-
re og større.

ores kæmpe succes fra sidste år, 

Børnenes Dag, glæder vi os i år til at 

afholde i forbindelse med Tranbjerg Ugen 

i uge 24, nærmere bestemt om fredagen 

d. 17/6 fra kl. 14.30 til 17. Læs hele pro-

grammet på side 26.

Vi glæder os til at se jer!

Kommende projekter
Vi arbejder i øjeblikket forsat hårdt på 

næste etape af den store skolegård på Kir-

ketorvet sammen med skolens admini-

stration. Der er en del puljer åbne, hos 

blandt andet Aarhus Kommune, samt 

Nordea, som er relevante, og som vi sø-

ger til netop dette projekt. Det er et bræn-

dende ønske at få bedre faciliteter i denne 

gård, da det jo er hele 3 årgange, som hol-

der frikvarter her. 

Derudover er vi ved at undersøge mu-

lighederne for at lave en udvidelse af Na-

turcenteret, sammen med Klubben, som 

Masser af leg til børnene

gerne vil have, at den pædagoisk ledede 

legeplads, som de driver der, får mere at 

byde på, for en større gruppe børn. 

Dagtilbuddet har også rakt ud for at 

høre, om der kunne være mulighed for 

at støtte og hjælpe med søgning af fonds-

midler og opgradering af legepladser hos 

dem. 

På Grønløkke-området har vi indhen-

tet tilbud på et trænings/aktivitets område 

for de lidt større børn, og i den anledning 

har vi deltaget på webinarer for at blive 

klogere på, hvordan sådan et område skal 

udformes for at være relevant for alders-

gruppen. Vi har fået et tilbud fra Kom-

pan, og også et tilskud fra deres More 

Play pulje på 15.000,- indtil videre. Også 

her har vi ansøgninger ude hos blandt 

Nordea. 

Hvis nogen af jer har andre ideer/input 

til projekter, så er I altid meget velkomne 

til at kontakte os. Det samme gælder, hvis 

I hører/ser fonde/puljer, som I tænker 

kunne være relevante.  

��������	
�
�
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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

Hjemmebesøg Høreværn
Høreapparater fra 
førende leverandører

Tranbjerg Hovedgade 5 · 8310 Tranbjerg · Tlf: 42 15 32 11 

e-mail: info@tranbjerghc.dk · www.tranbjerghc.dk

���������	
��
�

AIA
TRANBJERG

Cafe

60 462  462
cafe-aia@outlook.dk

ÅBNINGSTIDER:
ALLE DAGE 16.30 - 21.00

TIRSDAG LUKKET

Café AIA • Grønløkke Alle 7, 8310 Tranbjerg • 60 462 462 • cafe-aia@outlook.dk

MENUFORSLAG
FORRETTER
PIZZA & BØRNEPIZZA
SHAWARMA (RULLEKEBAB)

GRILLRETTER
BURGER
GRÆSKE RETTER
DRIKKEVARER

KLIPPERIET
Tlf: 8629 4949

Tranbjerg Hovedgade 3, 8310 Tranbjerg
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Ved at læse folks hænder guider Lisa 
Strange sine klienter til at overveje de 
muligheder, de har. 

Af Stina Christiansen

isa Strange har længe været interes-

seret i det spirituelle, men først, da 

hun blev skilt for 12 år siden, og hendes 

to børn var blevet store, var der plads til 

det. 

Hun har i mange år arbejdet med he-

aling og har taget en række uddannelser 

indenfor dette. Men da hun for to år si-

den stoppede som sygehjælper på pleje-

hjemmet Vestervang i midtbyen, gik hun 

i gang med uddannelsen som håndlæser, 

og den er hun ved at være færdig med nu 

i en alder af 67 år. 

- Jeg har gennem længere tid haft en 

stor interesse for håndlæsning, men aldrig 

fået gjort noget ved det. Når man arbejder 

hver anden weekend, er det begrænset, 

hvad man går i gang med. Men nu gik jeg 

i gang, og på grund af corona blev det alt-

så nærmest til en længerevarende uddan-

nelse, siger Lisa med et stort smil. 

Sjælens spejl
Når Lisa læser hænder, sidder hun ved 

bordet i et rum i sit rækkehus på Skov-

gårdsvænget overfor personen. Først læ-

ser hun på oversiden af hånden og heref-

ter i selve håndfladen. 

- Jeg læser noget ud fra, hvordan du 

lægger hænderne op, til hvordan hæn-

derne ser ud. Hænderne er sjælens spejl, 

Lisa viser mulighederne gennem 
hånden

så linjerne afspejler din sjæl. Hændernes 

linjer ændrer sig hele tiden. De ændrer 

sig efter, hvor i livet man er, fortæller Lisa 

Strange. 

Lisa kan eksempelvis se, om du er et 

familiemenneske, om du er omsorgsfuld, 

og om du husker at passe på dig selv.

- Jeg kan se, hvor der er udfordringer, 

men også se, hvor det falder på plads. 

Nogle gange hjælper det, hvis man erken-

der noget. Hvis livslinjen er svag, kan det 

være, at man kan gøre noget for at styrke 

sit helbred og gøre noget for at styrke os 

selv. 

Det er vigtigt at være opmærksomme 

på os selv og lære os selv bedre at kende. 

Jeg prøver at guide folk til at se mulighe-

der. Jeg håber, at jeg kan give folk lidt til 

eftertanke og indsigt i de muligheder, de 

har, så de kan overveje de muligheder. Du 

skal passe på dig selv, og gøre de ting du 

kan for dig selv, siger Lisa. 

Hun ønsker dog ikke at fortælle noget 

negativt eller om død og sygdom. 

De spirituelle kvinder
Fra de håndlæsninger, Lisa selv har fået, 

ved hun, at hun i sin hånd har et hus og 

et A. A’et står for en ny start.

- Så det kan være, at jeg skal flytte. 

Men da det står ud for min kærligheds-

finger, kan det være, at det betyder, at det 

er en ny kærlighed, der venter mig. Nu 

må vi se, siger hun.

Langt de fleste af Lisas kunder er kvin-

der. Første gang hun søgte frivillige hæn-

der til at øve sig på, kom der fra hendes 

TT04-2022.indb   18 27.05.2022   10.23



| 19

s j æ l e n s  s p e j l

opslag på Facebookgruppen Borgere i 

Tranbjerg 46 henvendelser – kun én af 

dem var fra en mand, der så endte med at 

aflyse tiden. 

- Det er kvinderne, der søger det spiri-

tuelle, og så går de hjem og fortæller de-

res mand om det, siger Lisa. 

Hun er begyndt som håndlæser, fordi 

det interesserer hende, og håber, at der en 

gang i mellem kommer en forbi, der sy-

nes, at det kunne være spændende at hø-

re, hvad Lisa ser i hånden. 

- Jeg er selvfølgelig lidt miljøskadet, 

men det er ikke sådan, at jeg sidder og 

kigger på folks hænder og læser dem, når 

jeg er ude. Men jeg oplever tit, at når jeg 

fortæller, hvad jeg laver, så kommer folk 

med deres hånd og vil gerne høre mere. 

Jeg oplever megen skepsis, men vi er for-

skellige steder i livet, siger Lisa med et 

smil.

Selvom det spirituelle fylder meget i 

hendes liv og interesserer hende så meget, 

så er der også tid til hunden Milo, børn 

og børnebørn i Tranbjerg og Mårslet, ha-

ven og masser af gåture, og uddannelsen 

som håndlæser er den sidste, som Lisa vil 

tage.

- Det er godt at have interesser, men 

nu skal jeg ikke mere. Jeg tror, at jeg altid 

vil tage de kurser oveni, som jeg kan. Det 

er ofte online kurser, og dem vil jeg blive 

ved med at følge. Jeg tror, at når man in-

teresserer sig for det spirituelle, så kan 

man ikke stoppe. Har man sagt A, så vil 

man også sige B. Det fylder i hvert fald 

hele mit liv, siger Lisa Strange. 

TT04-2022.indb   19 27.05.2022   10.23



20 |

BAY TAG – ALT I TAGPAP
VI UDFØRER ALT I TAGPAP, 

FRA TAGET PÅ SMÅ BRÆNDESKURE

 TIL TAGET PÅ STORE VIRKSOMHEDER.

EN VANDTÆT FORBINDELSE

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

4018 7713

2511 1135

VI FJERNER DINE PROBLEMTRÆER

RE
CY

KL
ING

RECYKLING �������	
���
�����	���	������	
�����	��
���
������	�
��
��	�����
����
����	
��
���
�������
���
��


���������
��
��
��
���
�� �����!
"����
�#	��	�
���
$	�����
%���
��
���������		�

���

RECYKLING

����������	�
��	�	�������	�	��������������	��������		����������	�����	�	���	��	

RECYKLING #���	
����	��&��������&
�����	�
��
 �	
��	�
���
'((
���	���	��


�����	
��
���
�������	
��
����	


��������������
������������   ����!�"�#�

�������	��
� $�$�
)))!	��������!��

TT04-2022.indb   20 27.05.2022   10.23



| 21

k u n s t

T

Nyt event skal fremme kreativiteten 
hos ældre.

Af Frederik Simonsen

irsdag 17. maj havde 12 beboere på 

Aarhus Friplejehjem vovet pelsen og 

meldt sig til et event, hvor de kunne prøve 

kræfter med at male på keramik.

Det var 5 studerende fra Aarhus Er-

hvervsakademi og keramisk cafe Art By 

Me, der havde arrangeret eventet med det 

formål at vise, at kunst ingen aldersgræn-

ser har, og at man aldrig bliver for gam-

mel til at prøve noget nyt. 

Indledningsvis fortalte Frederik fra Er-

hvervsakademiet om opgaven, og deref-

ter fortalte Sille fra Art By Me, hvordan 

Da kunsten kom til Aarhus 
Friplejehjem

opgaven kunne løses. Der skulle males et 

motiv på en tallerken.

Der var stor spænding om, hvordan re-

sultatet nu kom til at se ud, men da først 

penslen kom i hånden, sænkede roen sig, 

og koncentrationen steg, mens der blev 

nydt lidt chokolade og en kop kaffe.

Til inspiration til motiver var bordene 

pyntet med blomster.

Efter cirka 1½ time med højt humør 

og hvor der foruden maleriet blev snak-

ket gamle dage og minder, var deltagerne 

færdige med deres tallerken. 

Med dagens event har Aarhus Fripleje-

hjem vist, at det er muligt at komme ud 

til de ældre med noget nyt, og derved væ-

re forbillede for andre plejehjem.

Indlægget er forkortet af redaktionen.
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Afslibning 
& behandling 
af trægulve

Skal gulvet holde, så ring til Polle.

60 800 807

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

WWW.FRISORVEST.DK

TRANBJERG
KØRESKOLE

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!

FORTÆLLER
HÆNDER

27347480
Lisa Strange
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Foeningen inviterer til en prøveaften.

asselager husflidsforening med base 

på Tranbjergskolen, Grønlykke afde-

ling har afholdt generalforsamling, hvor 

der, udover genvalg til bestyrelsen, blev 

diskuteret ønsker fra medlemmerne om 

aktiviteter i den kommende sæson. 

Vi fortsætter med træsløjd og trædrej-

ning, hvor der er gang i foreningens man-

ge maskiner og værktøj. 

Vi har plads til flere, der kunne tæn-

ke sig at lære at dreje figurer, lysestager, 

skåle og andet under kyndig vejledning, 

af erfarne medlemmer, men også til de-

kupørsavning (løvsav) og at arbejde horn 

og ben.

Vi har også en ”strikkeklub”, hvor der 

Fuld aktivitet i Hasselager 
Husflidsforening

ud over strik arbejdes med birkebark, nå-

lefilt og små ting i læder. 

Der er forslag til aktiviteter med selv-

hærdende ler, papirfremstilling og børste-

binding m.m.

Husflidsmedlemmerne mødes hver 

mandag og tirsdag i sløjd- og formnings-

lokalerne på Tranbjergskolen, Grønløkke 

Allé, og alle er velkomne til en gratis prø-

veaften. Så håber vi selvfølgelig, at du bli-

ver grebet af den gode stemning og har 

lyst at blive medlem.

Læs mere om vores arbejde og find 

priser for medlemskab og tilmelding på 

vores hjemmeside hasselagerhusflid.dk

TT04-2022.indb   23 27.05.2022   10.23



24 |

• REPARATION          • OPRETNING

• SALG OG KØB AF BRUGTE BILER

• UDLEJLING OG SALG AF TRAILER

Kør ind og stol trygt på at

VI TA’R ORDENTLIG HÅND OM DIN BIL

AutoPartner – for en sikkerheds skyld

Solbjerg Hovedgade 19, 8355 Solbjerg

Tlf. 86 92 78 00, mail@solbjerg-biler.dk

www.solbjerg-biler.dk

Solbjerg Biler

F Y S I O T E R A P I

T R A N B J E R G

86 29 98 86
MAIL@TRANBJERGFYS.DK

CENTER SYD
Butikstelefon:  

8171 1729
Shop online på byhein.dk

Tanja Hansen •  kontakt@hansenmalerfirma.dk • 23 31 32 37
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Står I og mangler en murer til en af de nedenstående opgaver, så ring 40 95 54 42og få et uforpligtende tilbud. 

 Omfugning af murværk
 Skorsten
Pudsning og vandskuring
 Badeværelser
 Klinker og flisearbejde
 Tilbygning, ombygning
 og renovering 
 Diverse reparationer

apsKåre Henneberg Laursen
Skovgårdsvænget 530 · 8310 Tranbjerg
www.tranbjerg-murerservice.dk

Helle Riising Bruhn

Din lokale kvindelige Bedemand

Tlf. 8629 1243

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

Din lokale glarmester
Hørning Glas

Alt i vinduer, 
døre, termoru-
der, glas, spejle 
og indramning.

Vi kommer 

overalt

Tlf. 8692 3402
Åbningstid: mandag til torsdag 8.00-16.30
Fredag 8.00-13.00

www.hørn ingglas.dk
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Takket være en masse dejlige lokale 
sponsorer, herunder vores skønne lo-
kalblad, Tranbjerg Tidende, så sker der 
i hele uge 24 en hel masse i Tranbjerg 
– vi kalder det Tranbjerg Ugen. 

etop som dette blad lander i din 

postkasse, er vi allerede i fuld gang, 

og måske har du været med på Havevan-

dring med Tranbjerg Bli’r Vild”- gruppen 

i søndags, eller været forbi Bylivshuset på 

Kirketorvet 10 for at vurdere hvilket af de 

lokale kunstneres værker, som skal vin-

de kunstkonkurrencen? Ellers kan du nå 

det endnu - se mere på Kirketorvet 10’s 

Facebook-side.

Hen over de næste dage, torsdag, fre-

dag og lørdag i denne uge sætter vi alle 

sejl til, og har gang i en hel masse spæn-

dende arrangementer primært i og om-

kring et stort Festtelt på bagsiden af 

Grønløkkehallen, og vi håber at se en hel 

masse tranbjergborgere.

TORSDAG D. 16/6
Kl. 10-12 er der byvandring med Lars fra 

Lokalhistorisk Arkiv, hvor man kan få alle 

de gode fortællinger om Tranbjerg under-

vejs. Det er gratis, men kræver billet, som 

kan fås på aabk.dk

Torsdag eftermiddag/aften, fra 17-

20.30 er der bankospil i teltet for alle 

aldre. 

Vi kører den første time fra kl. 17-18 i 

et tempo, hvor de yngste kan være med, 

og hvor præmierne også mest er til børn. 

Tranbjerg Ugen er i gang
 – find hele programmet på tranbjergugen.dk

Så holder vi en pause, hvor man kan spi-

se aftensmad og strække benene lidt, og 

herefter sætter vi tempoet lidt op, og spil-

ler videre om lækre og måske lidt mere 

til-voksne-præmier, sponsoreret af vores 

skønne lokale erhvervsdrivende. Peter, 

som normalt styrer slagets gang i Banko-

klubben i Folkehuset (Lokalcenteret) har 

lovet at råbe op, og har gavmildt udlånt 

bankoplader til spillet, som kan købes i 

døren til fornuftige priser. Der kan købes 

kaffe og kage, ligesom der i pausen mel-

lem børne- og voksensættet, kan købes 

kolde drikkevarer og aftensmad i Cafe 

AIA og ved grillen.  

FREDAG D. 17/6
Fredag fra 14.30-17 afholder Tranbjerg 

Børnenes Venner ”Børnenes Dag” i om-

rådet omkring festteltet ved Grønløkke-

hallen, og her kan alle børn slå sig løs i 

hoppeborge, prøve bamselykkehjulet, flø-

debollemaskinen og en masse andet sjovt. 

Der vil være uddeling af lækkerier, og del-

tagelse er gratis og uden tilmelding. 

Fredag aften kl. 18-20 skal der danses, 

hvis man går i 0.-5. klasse. Der fortsæt-

ter eftermiddagens festligheder nemlig 

med børnedisko i det store festtelt. Dj 

T- Mouse spiller op, og Just Dance Stu-

dios unge dansere laver show og inviterer 

alle på dansegulvet for at lave fede moves. 

Gratis adgang for alle og mulighed for let 

aftensmad. 

For de lidt større børn (6.-9. klasse) 

afholder Klubben et Chill-out arrange-

ment på deres udendørs område fra kl. 
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19-21.30, og byder på masser af fede akti-

viteter og en hyggelig aften, hvor man er 

velkommen, uanset om man normalt er 

tilmeldt Klubben. Så tag vennerne med og 

hæng ud. 

Fest og dans kender jo ingen alder, 

så sidst, men absolut ikke mindst, så af-

holder Folkehuset (Lokalcenteret) fredag 

aften fra kl. 18 også ”Diskotek Liva”, for 

byens mest voksne borgere, i egne loka-

ler. Alle er velkomne, men arrangementet 

kræver tilmelding og betaling for mad.

LØRDAG D. 18/6
Lørdag formiddag bliver der også fart 

over feltet med blandt andet åben tennis-

bane v. AIA Tennis, som afholder Tran-

bjerg Open, hvor alle kan stille op, og 

derudover er alle velkomne til at prøve 

kræfter med tennissporten på banerne.   

AIA Gymnastik åbner gymnastiksa-

len om formiddagen og giver smagsprø-

ver på deres hold for de yngste, og Claus 

Topkapper viser, hvordan man bliver fit 

på hans bootcamp hold. Tranbjerg Løber 

byder ind med et orienteringsløb med 

GeoQuestor app’en, så der er også ba-

sis for et par kilometer i benene rundt i 

omegnen. 

Fra 10-14 afholdes der kræmmermar-

ked på asfalt-området ved siden af fest-

teltet. Alle kan købe standplads. Læs mere 

og se priser på tranbjergugen.dk. Der er 

deadline der 8. juni.

For de kreative, eller dem der vil være 

det, er der fra kl. 10 i festteltet krea-værk-

sted ved Biblioteket, så kom og se hvad de 

finder på. 

I løbet af formiddagen er der masser af 

hjemmebanekampe for AIA fodbolds bør-

nehold og kl. 13.30 spiller seniorherrerne 

deres sidste sæsonkampe så kom og hep 

på vores lokale fodboldhelte. 

Kl. 16 er der skøn musik i form af Go-

spelkoncert i Tranbjerg Kirke. Billetter 

kan købes på kirkens hjemmeside. 

Vi afrunder hele ugens program med 

et kæmpe brag af en teltfest for voksne 

lørdag aften fra kl. 18, hvor vi har invi-

teret diverse foodtrucks til at sørge for, 

at man kan få noget at spise, og så er vi 

ellers klar i baren til at servere øl, vin, 

vand og måske også en enkelt drink eller 

to. Festen er åben for alle og kræver ikke 

forhåndstilmelding.   

Muligvis er der stødt mere til
I skrivende stund er dette programmet, 

som det ser ud, men der er sikkert stødt 

flere fede ting til i mellemtiden, for vi 

møder heldigvis så mange fantastiske 

mennesker, som har lyst til at bidrage til 

at gøre dette arrangement til en fest for 

alle og derfor byder ind mere flere ting, 

som skal på listen. Derfor kan vi kun an-

befale at besøge vores hjemmeside tran-

bjergugen.dk eller at finde os på Face-

book under ”Tranbjerg Ugen”, hvor man 

kan finde seneste opdaterede version af 

programmet. 

Vi glæder os til at se jer, når ”8310 fe-

ster sammen”

Mvh. Casper, Hanne, Anette, Marc, 

Morten, Christian, Christina og Helle.   

��������	
����8310 fester sammen 
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Tranbjerg Bibliotek vil skabe foran-
dring. Den enkelte borgers idéer og 
interesser er i fokus, men også det 
sociale samvær og ’deleri’-tanken er 
vigtig. På Tranbjerg Bibliotek kan børn 
komme og være kreative med donere-
de og bæredygtige materialer. Biblio-
teket skal være et kulturelt samlings-
punkt, hvor der udspringer fællesska-
ber og nytænkende ideer.  

Af Tobias Bundgaard Christensen

å Tranbjerg bibliotek kan du afle-

vere gamle paprør, brugte deodo-

ranter og legetøj. I Deleriet får brugte ting 

ny værdi, hvor børn for eksempel kan 

bruge disse ting til kreative projekter ved 

krea-bordet. I fremtidens bibliotek er der 

nemlig fokus på genbrug og bæredygtig-

hed. Deleriet er et initiativ, som er startet 

på baggrund af en række samtaler med 

borgerne om, hvad der betyder noget for 

dem. 

Fremtidens bibliotek er forankret i lo-

kalsamfundet og interesserer sig for, hvad 

borgerne går op i. Derfor er samlingen af 

bøger, film, lokalhistorie, spil mm. fort-

sat vigtig: Litteraturen og fortællingerne 

betyder meget for borgerne, og materia-

lesamlingen er en kerneværdi på bibliote-

kerne. Men på Tranbjerg Bibliotek er det 

også vigtigt at gå sammen med borgerne 

om at undersøge, hvilken samling der skal 

være. Måske kan en samling både bestå 

af fx bøger, brugt legetøj og forsamlinger, 

siger Sarah Dammand Larsen, biblioteks-

formidler på Tranbjerg bibliotek:

”Der vil være nogle helt traditionelle 

tilbud stadigvæk, fordi det mener vi, er 

en kerneværdi, men der skal være meget 

mere plads til alle mulige andre typer af 

fællesskaber og uformel læring.”

Deleriet
Af dette udspringer ideen til Deleriet på 

Tranbjerg bibliotek. Om ideens grundlag 

uddyber Sarah:

”Vi er jo allerede en delecentral, som 

især deler bøger. Sammen med borgerne 

kigger vi på hvilken materialesamling, der 

vil give mening at have i Tranbjerg. Her 

fornemmer vi en stor interesse for gen-

brug og bæredygtighed. Så derfor opstod 

ideen til at have et Deleri.”

Konceptet er helt simpelt startet med 

opstillede reoler op til jul, hvor kalen-

dergaver, som ikke længere hittede hos 

børnene, kunne aflægges. Til det tilføjer 

Sarah: 

”Vi kender alle sammen det med, at så 

ligger det i skuffen og bliver aldrig brugt 

igen.”

I stedet for at legetøjet ligger og sam-

ler støv, kan man nu dele med hinanden 

og få ny værdi ud af det gamle. Dette har 

ifølge Sarah været en stor succes, og det 

møder stor opbakning fra lokalsamfun-

det. Det har givet mod på andre delepro-

jekter. Der har været alt fra fastelavns-

udklædning til stakkevis af donerede ko-

metkort fra julekalenderen ”Kometernes 

jul”, som i den grad hittede hos børnene, 

Deleriet i tranbjerg møder stor op-
bakning, ”Det var helt vanvittigt”
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sågar også hos deres bedsteforældre. Hen 

over julen var biblioteket fyldt med børn 

på jagt efter det rigtige kometkort. Til det 

supplerer Emilie Bohman Lange, biblio-

teksformidler på Tranbjerg bibliotek:

”Vi fik flere tusinde kometkort, det var 

helt vanvittigt.”

Hertil tilføjer Sarah med et grin:

”Man skal i hvert fald ikke bede om 

noget, som man ikke vil have herude, for-

di folk er virkelig gavmilde.”

Kugledynehjælpen
I Deleriet er der en kasse til brugte deo-

doranter. De fleste ville nok smide dem 

ud, for hvad kan man dog bruge dem til? 

Svaret er kugledyner. Kugledynernes for-

mål er at forbedre søvn og afhjælpe diver-

se stress-og angstlidelser. Tidligere blev 

kugledyner især anvendt til børn med 

autisme eller ADHD, men nu kan man 

finde dyner til alle aldersgrupper og typer 

af forbrugere. Der er dog en udfordring, 

siger Emilie:

”Sådan nogle kugledyner er bare ab-

surd dyre, så det er altså ikke alle, der har 

råd til dem.”

Hos Kugledynehjælpen indsamler man 

de tomme deodoranter til folk, som ikke 

har råd til at købe en kugledyne. Man skal 

bruge omtrent 1600 kugler til en kugle-

dyne. Tranbjerg bibliotek hjælper derfor 

Kugledynehjælpen med at indsamle kug-

lerne fra de tomme deodoranter. Ind-

samlingen møder stor opmærksomhed 

og nysgerrighed fra borgerne i Tranbjerg, 

som allerede gavmildt har doneret en hel 

masse tomme deodoranter.

Modtagelsen af Deleriet fra borgerne i 

Tranbjerg har ifølge Sarah været udeluk-

kende positiv. Der bliver delt på livet løs, 

og hvis man kommer forbi biblioteket, er 

chancen for at se Deleriet i aktion stor. 

Det spiller ifølge Sarah en stor rolle at få 

bæredygtighedskonceptet ned på hver-

dagsniveau, som noget man kan forholde 

sig til.

”Jeg tror, at når det handler om bære-

dygtighed og verdensmål, så taler vi tit 

om tingene på en måde, som kan virke 

utrolig fjernt og svært at forstå. Sådan 

et enkelt tilbud som Deleriet er bare så 

nemt at forstå, og det taler lige ind i folks 

hverdag.”

UdeDeleriet 
Det nyeste skud på stammen er UdeDe-

leriet, der skal bo på bagsiden af bibliote-

ket, hvor mange af byens borgere dagligt 

kommer forbi. I UdeDeleriet bliver det 

muligt at dele haveredskaber, nipnappere, 

låne havespil og meget mere. Idéerne til 

skabets indhold og det visuelle udtryk er 

skabt i et samarbejde mellem kunstner 

Hanne Toft Christensen, 5. A fra Tran-

bjergskolen og Tranbjerg Bibliotek som en 

del af faget Håndværk og Design.

På Tranbjerg Bibliotek glæder de sig 

til at få endnu flere gode idéer fra bor-

gerne til, hvad der skal bo i byens fælles 

samling.
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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

Åbningstider:
Mandag - Fredag 8.30 - 17.00
Lørdag 9.00 - 13.00

Tranbjerg 
Apotek

Kirketorvet 18 • Tlf. 8629 9311

Henneberg TW
v/Anne-Mette Henneberg Laursen

Din Tupperware konsulent 

Tlf. 40 72 98 33
E-mail: hennebergtw@gmail.com
Følg på facebook: Henneberg TW
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Sikke en maj måned i bylivshuset! Der 
har været fuld fart på med en masse 
skønne aktiviteter, så bliv endelig 
ved med at komme med gode ideer 
og initiativ til, hvad vi i Tranbjerg kan 
mødes om.

Af Charlotte Vind Pless - Bylivskonsulent

om noget nyt har Louise startet åben 

legestue op, hvor alle, der har tid og 

lyst, kan komme og lege med andre børn 

onsdage kl. 9.30-12. Det er helt gratis at 

være med, og er de voksne kaffetørstige, 

kan der provianteres i caféen. Det er super-

hyggeligt, når huset er fyldt med skønne 

børn og deres forældre.

Anja, som også står bag Facebookgrup-

pen ”Permakultur i Tranbjerg”, havde ar-

rangeret det hyggeligste plantemarked, 

hvor lokale kunne leje en stand og sælge 

ud af deres planter. Det var en skøn dag, 

hvor der rigtig blev udvekslet erfaringer og 

der er vist nok allerede planer om at gen-

tage succesen i sensommeren!

Hanne og Pias fællessang er nu gået på 

sommerferie, men det har været fantastisk 

at mødes om at synge den 1. torsdag hver 

måned, og fællessang vender stærkt tilbage 

på den anden side af sommeren! Der er 

et stort ønske om at have sangbøger stå-

ende på Kirketorvet 10, så hvis du kender 

en forening eller lignende, som har en stak 

sangbøger, der ikke længere bliver brugt, 

liggende i gemmerne, så overtager Fælles-

sang på K10 meget gerne. Det kan også 

være, du har lyst til at sponsorere nogle 

sangbøger? Så hører vi meget gerne fra dig!

Repair Café kører derudaf, og den seje-

ste flok af frivillige sidder klar den første 

lørdag og den tredje onsdag hver måned 

til at hjælpe med diverse småreparationer. 

Så har du noget, der trænger til at blive 

fikset, så kom endelig forbi. Har du noget, 

som du ikke længere selv kan bruge, men 

som med lidt fingersnilde kan få nyt liv, 

så tager Repair Caféen også meget gerne 

imod. Tanken er, at de vil reparere tin-

gene og forære dem til nogle, som kan få 

glæde af dem.

Hej Weekend er et nyt koncept, som 

har set dagens lys på K10. Hele tankegan-

gen bag Kirketorvet 10 har fra start været 

at skabe et sted, hvor vi i Tranbjerg kunne 

mødes på tværs af interesser, baggrund 

og så videre. Derfor giver det bare rigtig 

god mening, at vi fremover hver fredag 

kl. 15-18 kan mødes på K10 og sige Hej 

Weekend sammen. Nogle fredage er der 

livemusik på programmet, og andre dage 

kan det være alt fra brætspilscafé til krea-

tive workshops. 

Hilsen fra Kirketorvet 10
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Fælles for alle aktiviteter er, at det er 

noget, vi kan samles om, og det er gratis 

at deltage. Caféen er altid åben til arran-

gementerne, så man kan få sig en kold so-

davand eller en fredagsøl. Tag endelig na-

boen, vennerne, kollegaerne eller klassen 

med! Der har allerede været livemusik, og 

den lille scene i gårdhaven er blevet ind-

viet. Det var skønt, at så mange kiggede 

forbi eller stoppede op på cykelstien og 

lyttede med på vej hjem fra skole, arbejde 

osv. 

Vi ses på Kirketorvet 10
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MOTOR-DEPOTET A/S

Hasselager Allé 1
8260 Viby

Tlf. 86 28 24 00
www.motor-depotet.dk

MITSUBISHI
MOTORS

Tranbjerg Bodega

Åbningstider: Mandag-torsdag kl. 10.00-20.00 . Fredag-lørdag kl. 10.00-22.00 . Søndag kl. 10.00-20.00Åbningstider: Mandag-torsdag kl. 10.00-20.00 • Fredag-lørdag kl. 10.00-22.? • Søndag kl. 10.00-18.00

Dahlgaard Haandvaerk ApS

md@dahlgaardhaandvaerk.dk

Bestil tid online på www.munkevvs.dk – eller ring 86 29 05 58

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

Din lokale VVS-installatør i Tranbjerg
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Tranbjerg Fællesråd arbejder for at sikre, at 
alle indsigelser og bekymringer i forbindel-
se med nyt byggeri bliver hørt.

Af Tranbjerg Fællesråd

om vi fortalte i sidste nummer af 

Tranbjerg Tidende, blev der for kort 

tid siden offentliggjort et lokalplansfor-

slag for  området med den grønne bakke 

imellem Trankærgårdsvvej og Kirketor-

vet, ud mod Tingskov Alle (Lokalplan 

1167). Den 14. juni blev der holdt bor-

germøde, hvor Tranbjerg Fællesråd del-

tog sammen med de omkringliggende 

grundejerforeninger.

Vi forsøger at sikre, at alle indsigelser 

og bekymringer, de måtte have omkring 

projektet, bliver bragt frem i lyset og hørt 

af de rette instanser, så beslutningen om, 

hvorvidt planen skal føres ud i livet, bli-

ver truffet på et oplyst grundlag og efter 

glædende regler og krav. Området er jo i 

den gældende lokalplan udlagt til rekrea-

tivt område (park), hvilket aldrig er ført 

ud i livet, da jorden har været udlejet til 

landbrug i omkring 30 år. Selvom denne 

park aldrig er blevet anlagt, er det at bi-

beholde byens grønne kiler, vigtigt for 

mange af byens borgere, og ligeledes er 

det brud på søbeskyttelseslinien, som pla-

nen ligger op til, forståeligt nok, til stor 

bekymring og ærgrelse for mange. 

Området omkring bakken har altid 

været meget fugtigt, og der er da også en 

hel del forbehold i forhold til regn/storm-

flodsikring, som kan bekymre de nuvæ-

rende naboer, ligesom udsigten til at få 

en to etagers nabobygning, hvor der i dag 

er udkig til grønt, absolut heller ikke er 

ønskescenariet.

Et forår med mange møder
Vi har haft et møde-rigt forår, og har 

været involveret i rigtig mange forskel-

lige sager. Senest har vi deltaget i et for-

mandskabsmøde med de øvrige Fællesråd 

i Aarhus kommune, hvor vi blandt an-

det drøftede vores samarbejdsaftale med 

kommunen, og hvordan Fællesrådene 

bedre kan blive tidligt involveret, så vi 

sikrer borgerinddragelse fra start. 

Fællesrådet er i skrivende stund, også 

igang med at få sat et møde op med råd-

mændene for Teknik og Miljø, samt Børn 

og Unge, da vi, med den ovennævnte og 

mange andre planer om yderligere bolig-

byggerier i Tranbjerg-området, gerne vil 

sikre, at der bliver taget hensyn til byens 

infrastruktur, daginstitutionspladser, skole 

osv. Desværre er alle jo nyvalgte og har 

kalenderen fyldt, så det bliver formentlig 

først efter sommerferien. 

Vores sidste møde, inden vi selv går på 

sommerferie, bliver traditionen tro en cy-

keltur rundt i området, blandt andet for 

at besigtige de projekter vi har på vores 

projekt/ønskeliste til kommunen. Selvom 

mange af bestyrelsesmedlemmerne er 

garvede og har boet i Tranbjerg i mange 

år, så kan det være godt for ”tilflytterne” 

at komme ud at se lidt på detaljerne ved 

hver lokalitet. 

Ny lokalplan og møde-rigt forår
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LÆGEVAGTENS 
TELEFONNUMMER

7011 3131

- den klarer vi!

Hasselager Auto ApS
Elmegårdsvej 11 
Tlf. 86 28 83 08

Service · Autoglas service · Skader ·  

Tilsluttet Centralforeningen  
af autoreparatører i Danmark

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

TURISTKØRSEL . HANDICAPKØRSEL . SKOLEKØRSEL . GRUPPEREJSER
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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

Tranbjerg Hovedgade 1 | 8310 Tranbjerg J | 8630 3700 | tranbjerg@djurslandsbank.dk

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

Den kvindelige intuition er med til at lette svære samtaler. Har du mistet en, der står dig nær kan 
rundt.begravelse/bisættelse efter dit ogsidste farvel bliver et rart minde.

Din bedemand
er en kvinde
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Af Lars Kjærsgaard Johansen – Tranbjerg 

Lokalhistoriske Samling

dag er der ikke mange, der husker 

Jens Andersen, der var førstelærer i 

Tranbjerg fra 1861 til 1892. I sin samtid 

var han imidlertid kendt i hele Aarhus 

og det meste af Østjylland på grund af sit 

politiske engagement og arbejde i Ven-

stre, og han var medlem af amtsrådet fra 

1883 til 1898. Han sluttede karrieren med 

at være formand (direktør) for Landbo-

sparekassen i Aarhus fra 1887 til sin død 

i 1906.  

De unge år
Jens Andersen blev født den 8. februar 

1835 i Hjerk i Salling, hvor hans forældre 

havde en gård. Han var den førstefødte 

og voksede op med en bror og fire søstre. 

Han klarede sig godt i skolen og blev tid-

ligt en interesseret avislæser, og begiven-

hederne under treårskrigen 1849-1851 og 

Grundlovens indførelse i 1849 skulle have 

gjort et stort indtryk på ham. Han arbej-

dede nogle år på forældrenes gård, men 

var ikke interesseret i at overtage den, idet 

han hellere ville være lærer. Det støttede 

især moren ham i, og i 1856 blev han læ-

rer fra Ranum Seminarium. Derefter søg-

te han en stilling i nærheden af Aarhus.

Han fik jobbet som andenlærer i Mår-

slet, og her mødte han Ane Margrethe 

Laursdatter fra Langballe, som han blev 

gift med i november 1857. På det tids-

punkt var Jens Andersen blevet enelærer i 

Stautrup, og her blev sønnen Anders Pe-

ter født i april 1860. 

I

Årene i Tranbjerg
I begyndelsen af 1861 blev Jens Ander-

sen ansat som førstelærer og kirkesanger 

i Tranbjerg. Det blev indledningen til en 

over tredive år lang periode i Tranbjerg, 

hvor Jens Andersen blev kendt som en 

dygtig lærer og en markant person. I 1862 

blev datteren Kirstine Mathilde født, men 

kun tre år senere blev familien ramt af en 

stor sorg, da Ane Margrethe døde kort ef-

ter en fødsel, hvor også barnet døde. 

I 1866 giftede Jens Andersen sig med 

Jensine Caroline Jensen, som var datter af 

en gårdejer i Østerby. De fik fire børn, to 

drenge og to piger. Det sidste barn, Marie 

Andrea, blev født i 1885.

Jens Andersen

Jens Andersen med sin Danebrogsorden, som han fik i 
1902.
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Jens Andersen var som nævnt engage-

ret i samfundsforhold, og han kæmpede 

gennem flere årtier for at forbedre bøn-

dernes og husmændenes vilkår. Derfor 

var han interesseret i at forbedre landbo-

ungdommens uddannelsesmuligheder, 

og var han initiativtageren til at oprette 

Østerby Pigeskole i 1866. Af forskellige 

grunde kneb det med tilmeldingerne, og 

skolen lukkede i 1871. Selv om Jens An-

dersen ikke underviste på Pigeskolen, 

lagde han meget arbejde i de praktiske og 

økonomiske forhold. 

Jobbet som kirkesanger og degn med-

førte også en del arbejde for ham. Tran-

berg Kirke var en annekskirke til Holme 

Kirke, og da der med den tids transport-

midler var lang vej fra Holme, hvor præ-

sten boede, skete det ofte, at Jens Ander-

sen blev kaldt ud til en hjemmedåb kort 

efter en fødsel. Derudover skulle han selv-

følgelig også deltage i alle gudstjenester.

Det politiske arbejde
Selv om Jens Andersen havde meget at se 

til i Tranbjerg, involverede han sig også 

meget i det politiske arbejde, og det var 

først og fremmest derfor, han blev en 

kendt person i det Østjylland.

Som Venstremand var han modstander 

af Grundlovsændringen i 1866, der med-

førte privilegeret valgret til Landstinget, 

som sikrede Højre (konservative) flertal. 

Grundlovsændringen var et demokratisk 

tilbageskridt, som Venstre protesterede 

imod, men de forskellige Venstre-grupper 

var uenige om, hvad der skulle gøres. 

I Aarhus-området begyndte landbo-

kredsene at organisere sig for at forbedre 

deres vilkår. Allerede i 1862 var Landbo-

sparekassen i Aarhus blevet oprettet for at 

give bønder og husmænd bedre mulighe-

der for at optage lån, og i 1866 begyndte 

Aarhus Amtstidende at udkomme. Der-

med fik Venstres vælgere bedre mulighe-

der for at komme til orde i den offentlige 

debat.  

I 1860´erne og 1870´erne deltog Jens 

Andersen på forskellig måde i Venstres 

politiske arbejde. I de første år arbejde-

de han mest på de indre linjer, men han 

deltog også ved valgmøder. Han er også 

Tranbjerg Kirke og skole ca. 1900.
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blevet karakteriseret som en ”taktisk til-

lidsmand”, der kunne holde sammen på 

de forskellige Venstre-grupper, så Venstre 

erobrede Aarhuskredsen fra Højre i 1876 

og 1884.  

Brobygger
Som nævnt var der flere grupperinger i 

Venstre, og det var også tilfældet i Aar-

hus, hvor bjørnbakkerne havde størst 

tilslutning. Den var opkaldt efter Lars 

Bjørnbak, som havde grundlagt Viby Høj-

skole i 1857. Han var en initiativrig, vel-

talende og temperamentsfuld person, og 

politisk tilhørte han venstrefløjen i par-

tiet. Han var initiativtager til oprettelsen 

af både Landbosparekassen og Aarhus 

Amtstidende. 

Den anden Venstre-gruppe var grundt-

vigianerne, som stod stærkt på landsplan. 

I Aarhus var deres talsmand Jens Nørre-

gaard, som havde grundlagt Testrup Høj-

skole i 1866. Han tilhørte partiets højre-

fløj, og han havde mange konfrontationer 

med Lars Bjørnbak, både i aviserne og 

ved møder. De var uenige om det meste, 

både med hensyn til den politiske udvik-

ling og undervisningen på højskolerne, og 

de havde ikke meget respekt for hinan-

dens meninger. 

Jens Andersen havde forståelse for beg-

ge gruppers synspunkter, og han ønskede 

at nedtone diskussionerne og i stedet få 

grupperne til at samarbejde om de poli-

tiske mål. Han var oprindelig grundtvi-

gianer, men gennem det politiske arbejde 

blev han mere og mere præget af Bjørn-

baks synspunkter, og de samarbejdede tæt 

frem til Bjørnbaks død i 1878. Jens An-

dersen kunne accepteres af begge grupper, 

og han gjorde det til sin opgave at mægle 

mellem dem.  Derfor blev han kaldt bro-

byggeren, og det blev også dengang frem-

hævet som noget symbolsk, at han boede 

i Tranbjerg, som lå midt mellem Viby og 

Testrup. 

Jensine Caroline og Jens Andersen med deres seks børn, ca 1895
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Amtsrådsmedlem
Jens Andersen gik ikke efter en politisk 

karriere og stillede aldrig op til Folketin-

get, men han ville gerne have politisk ind-

flydelse i lokalområdet, hvor han havde et 

stort netværk. Han var ikke en stor taler, 

men på møder og i diskussioner kunne 

han formulere sig skarpt og fyndigt.

Fra 1883 til 1898 var han medlem af 

Aarhus Amtsråd, og det var her hans po-

litiske karriere kulminerede. Han blev 

hurtigt leder af Venstres gruppe, og man-

ge søgte råd om politiske problemer. Den 

indsats, han blev mest kendt for, var byg-

ningen og udvidelserne af Amtssygehu-

set. Allerede før han kom i Amtsrådet, 

havde han argumenteret for, at oplandets 

beboere skulle have adgang til et hospi-

tal ligesom byernes befolkning. Det var 

medvirkende til, at Aarhus Amtssygehus 

blev bygget 1880-1882 på en grund ved 

Kroghsgade på Frederiksbjerg. Det var 

det første oplandssygehus i Danmark og 

havde 42 sengepladser.

Amtssygehuset blev udvidet flere gan-

ge, og selv om Højre var betænkelig ved 

udgifterne, fik Jens Andersen gennem-

trumfet sin vilje. Han argumenterede bl.a. 

med, at de velstillede kunne søge hoved-

stadens klinikker eller udlandets sanato-

rier, men det kunne de fattige ikke, og de 

blev ofte afvist af de danske sygehuse. Jens 

Andersen var formand for Amtssygehu-

sets bestyrelse indtil sin død i 1906, og 

derfor var han også involveret i planerne 

i den sidste store udvidelse ved Ingerslevs 

Boulevard i 1907, som gav plads til 156 

patienter.

Sparekassedirektør
Da Jens Andersen trods alt blev betrag-

tet som en bjørnbakker, og da han en stor 

politisk erfaring, blev han i 1887 valgt 

som formand (direktør) for Landbospare-

kassen for Aarhus, der lå i Østergade. Han 

blev en respekteret og dygtig formand, 

som havde stor betydning for Landbospa-

rekassens udvikling. Han var formand til 

sin død i 1906, i alt 19 år. Landbospare-

kassen oplevede en pæn vækst, og i Jens 

Andersens formandsperiode steg de ind-

skudte midler fra 1½ til 6 millioner kr. 

Årene omkring 1890 var nok den trav-

leste periode i Jens Andersens liv, for han 

var både førstelærer, amtsrådsmedlem og 

sparekassedirektør. I Tranbjerg havde han 

en vikar, men han underviste  selv i reli-

gionstimerne om morgenen, inden han 

tog toget til Aarhus for at arbejde i Land-

bosparekassen. Selv om han var kendt for 

at kunne overkomme det utroligste, blev 

det efterhånden for meget, og i 1892 be-

sluttede han sig for at forlade lærerjobbet 

i Tranbjerg. Derefter flyttede familien til 

Aarhus.

I slutningen af 1890´erne begyndte 

helbredet at blive dårligere, og i årene før 

sin død havde han flere gange sygeorlov. 

I 1906 fik han mavekræft og blev opere-

ret på Amtssygehuset, men han døde den 

5. juli. Han blev begravet på Tranbjerg 

Kirkegård, hvor det fredede familiegrav-

sted er placeret ved den vestlige kirke-

gårdsmur, tæt på den daværende skole og 

lærerbolig. 

Jens Andersen nåede meget i sit liv, og 

han fik stor indflydelse på den politiske 

udvikling i Aarhus fra 1870 til 1900. Det 

bevirkede, at han uden tvivl er en af de 

personer i Tranbjerg, der i sin samtid blev 

mest kendt uden for Tranbjerg.

Kilder: Hans Jensen og Th. Kristensen: Landbosparekassen i Aarhus 1862-1937, Asta Rasmussen: Lærer Jens Andersen.  
Østjysk Hjemstavn 1991
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Bedemand Riising

Få gratis tilsendt ”Min sidste vilje”

Tlf. 86 29 12 43

Din lokale bedemand- og kvinde
i Tranbjerg

Helle og Henrik Riising
Tranbjerg Centret Syd
8310 Tranbjerg
www.riising.dk

VIDUNDERKNOLDEN
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

Blomster - brugskunst
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Kirke og Sogn
TRANBJERG

Fra sogneudflugten til Koldinghus.
Se side 8–9.

God sommer til alle  
i sognet
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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 formid-
dag 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

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 Kirke er aflåst, når der ikke er 
kirkelig handling. Ønskes adgang, vil per-
sonalet på kirkegården eller i Sognegår-
den være behjælpelig.

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 gravste-
der 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 ur-
nenedsættelser, udtagelse af gravste-
der samt anlæg af gravsteder.
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Gudstjenester

Musikandagter
Efter den sidste musikandagt 16. juni  
kl. 10 begynder sommerpausen. Musik-
andagterne starter igen sidst i august.

David Kessel/Branko Djordjevic

BASARGRUPPEN
I basargruppen arbejder vi stadig for 
at skaffe brønde til Malawi, så børnene 
kan få rent drikkevand.

En brønd koster ca. 50.000 kr. I det 
beløb er inkluderet, at de voksne op-
læres til at vedligeholde brønden. De 
voksne oplæres også til lodret dyrk-
ning af grøntsager og får materiale og 
frø til det. Det betyder, at børnene kan 
få mad, inden de skal i skole. Landsby-
ens brønd placeres oftest i nærheden 
af skolen.

Hidtil har basargruppen holdt mø-
der den 2. og 4. onsdag i måneden. Da 
den 4. onsdag ofte falder sammen med 
plejehjemsgudstjenesten, har vi beslut-
tet, at vi fremover mødes den 2. og den 
3. onsdag i måneden, hvor vi hygger os 
over en kop kaffe og laver håndarbejde.

Nye deltagere er velkomne, og vi 
modtager gerne brugbare rester af garn 
og stof.

Vi holder ferie i juli måned.
Basaren er som ellers den 1. lørdag i 

november. Desuden vil vi stadig sælge 
hjemmelavede specialiteter fra Sogne-
gårdens kontorgang.

Grethe Gylling

Søndag 19. juni 
10.00 Højmesse v. David Kessel

Søndag 26. juni 
10.00 Højmesse v. Anja Stokholm

Søndag 3. juli 
10.00 Højmesse v. Anja Stokholm

Søndag 10. juli 
10.00 Højmesse v. Mia Knudsen

Onsdag 13. juli 
10.30  Gudstjeneste på Aarhus Fripleje-

hjem

Søndag 17. juli 
10.00 Højmesse v. Mia Knudsen

Søndag 24. juli 
10.00 Højmesse v. Mia Knudsen

Onsdag 27. juli 
14.00 Gudstjeneste i Folkehuset

Søndag 31. juli 
10.00 Højmesse v. David Kessel

Søndag 7. august 
10.00 Højmesse v. Anja Stokholm
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PRÆSTENS RUBRIK

David Kessel

”Alone”

 Den amerikanske version af Tv- 
 serien ”Alene i vildmarken” hed-

der bare ”Alone”. Og dermed bliver der 
med det samme sagt, hvad der måske 
er den største udfordring ved ekspe-
rimentet. En gruppe mennesker skal 
klare sig så længe, som overhovedet 
muligt, i ødemarken, uden kontakt til 
andre mennesker. De kæmper for at 
skaffe mad og bygge et shelter, der be-
skytter dem mod kulde og rovdyr. Men 
en af de største udfordringer, delta-
gerne møder, er den, at de føler sig en-
somme, at de savner deres familie, de 
mennesker, der ellers er en væsentlig 
del af deres liv.

Det siger selvfølgelig noget afgørende 
om det at være menneske. Uanset, hvor 
stor betydning vi giver individet, dets 
friheder og rettigheder, er det funda-
mentalt menneskeligt, at vi har brug for 

fællesskaber. At leve i ensomhed, kan 
være lige så ødelæggende, som at leve 
uden tilstrækkelig mad, luft, eller lys.

Det er relationerne, der gør os til men-
nesker. Uden den mangfoldighed af 
evner, færdigheder, eller bare forskel-
ligheder, ville menneskeheden ikke 
være det, den er. Vi ville som individer 
ikke kunne klare os særlig længe, hvis 
vi skulle stå selv for alt, uden mulighed 
for at trække på den enorme ressour-
ce, fællesskabet udgør. Og det gælder 
både den praktiske og den åndelige del 
af livet.

Derfor står der allerede i skabelsesbe-
retningen, at mennesket blev skabt som 
et fællesskab, som mand og kvinde.
Ifølge den kristne tro, lever vi dog ikke 
kun i relation til det fællesskab, vi er 
sat i. Vi lever lige så meget i relation til 
Gud. Jesus, der ensomt på korset råber: 
”Min Gud, min Gud, hvorfor har du 
forladt mig?”, dør i viden om, at men-
nesket alene ikke kan overkomme li-
vets vilkår som endeligt. Guds forhold 
til os mennesker gør os mennesker hel. 
Døden er den sidste konsekvens af, at 
mennesket, både som individ og som 
fællesskab ikke kan overvinde det, der 
ødelægger dets eksistens. Den evighed, 
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der med Gud bryder ind i vores verden, 
er derimod tegn på, at vi i troen, i et liv 
i forhold til Gud, kan erfare os som hel, 
ligesom erfaring af fællesskab kan lade 
os føle, at det ikke er meningen, at vil 
lever i ensomhed.

Meningen i vores liv opstår i fællesska-
ber – med andre mennesker og med 
Gud. 

Jubilæum i 2023
Tranbjerg Pastorat kan i 2023 fejre 50 års 
jubilæum som selvstændigt pastorat.  
Tidligere hed det, som mange i den æl-
dre generation kan huske, Holme-Tran-
bjerg. Jubilæet ønsker vi selvfølgelig at 
markere. 

Fejringen er lagt i hænderne på 
Menighedsrådets kyndige Aktivitets-
udvalg. Endnu er udvalget og Menig-
hedsrådet ikke på plads med, hvordan 
fejringen skal foregå, ej heller det præ-
cise tidspunkt for selve fejringen, men 
vi arbejder indtil videre med datoen 2. 
april, som er en søndag.

Men et udvalg er gået i gang med at 
forfatte en publikation, der skal udgives 
til alle husstande i Tranbjerg. Udvalget 
består af de to tidligere sognepræster 
ved Tranbjerg Kirke, hhv. Marie Andre-
asson og Kirsten Niekerk. Derudover 
består det af en af vore nuværende sog-
nepræster David Kessel, undertegnede 
formand, ansvarlig for den grafiske op-
sætning af kirkebladet Axel Bach, Ivan 
Pedersen, tidl. Tranbjerg Tidende er 
redaktør samt Lars Kjærsgaard og Niels 
Brammer fra Tranbjerg Lokalhistoriske 
Samling.

Hvis man går ind i kirkens våbenhus, 
kan man her i øvrigt se de to præstetav-

ler, som viser navnene på de tidligere 
præster. Her kan man også se, at da 
Tranbjerg blev et selvstændigt pastorat, 
blev Marie Andreasson pastoratets før-
ste sognepræst. Kirsten Niekerk kom til 
i 1978.

Udvalgets medlemmer vil berette 
om hhv. ”sådan begyndte det i 1973”, 
perioden fra 1978-2012, perioden 2012 
og frem, MR-arbejdet, og ”fra landsogn 
til bysogn”.

Vi fortæller naturligvis mere om ar-
bejdet, når vi er kommet længere med 
publikation og fejring.

På udvalgets vegne
Birgitte Pedersen,  
formand for Menighedsrådet

Shop  -Amok
Genbrugs børnetøj

 
 

 
 

 
 

Seniorpigerne
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Eftermiddage, der giver et løft!

Østeuropæerne 
– tre årtier efter 
kommunismens fald
v. Anne Haubek og Thomas Ubbesen 

Onsdag 7. september kl. 14.00

1989 var året for Berlin-murens fald, 
kommunismens endeligt, afslutningen 
på en epoke i Europas historie med 
had, pigtråd og kold krig. 2021 er 30-året 
for Sovjetunionens sammenbrud. Anne 
Haubek og Thomas Ubbesen, tidligere
mangeårige DR-udenrigsjournalister 
har de seneste år flere gange rejst med 
tog og bus til de yderste hjørner af den 
gamle Østblok og mødt mange af vores
østeuropæiske naboer. 
Haubek og Ubbesen har talt med me-
nige mennesker, hvis skæbner er for-

met af kommunisme og undertrykkel-
se, som blev kastebolde for historien, 
og som nu har levet 30 år under en for 
dem næsten ubegribelig ny verdens-
orden. Hvad tænker de i dag om de 30 
år, der er gået? Og hvordan tolker de
deres eget lands historie? Haubek og 
Ubbesen er også flere gange rejst ind i 
Hviderusland under protestdemonstra-
tionerne, der begyndte i efteråret 2020. 
Anne Haubek og Thomas Ubbesen har 
været øjenvidner til demonstrationer-
ne i Europas sidste diktatur, og de kan
fortælle om møder med mennesker, 
der har sat meget på spil i kampen for
frihed. Mød Anne Haubek og Thomas 
Ubbesen og hør om rejser i øjenhøjde 
gennem det tidligere kommunistiske 
Øst- og Centraleuropa og om at for-
søge at fatte østeuropæernes skæbne.

Kom og vær med til hyggelige og åbne eftermiddags-arrangementer i Tranbjerg Sog-
negård første onsdag i måneden. Vi synger fra Højskolesangbogen, hører foredrag, ser
lysbilleder eller lytter til musik. Møderne begynder kl. 14.00, og vi får kaffe undervejs. 
Alle er velkomne – pris 30 kr.
Tilmelding er nødvendig på kontor@tranbjergkirke.dk.
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På Menighedsrådets vegne har jeg lø-
bende fortalt om den nu heldigvis fjer-
nede skimmelsvamp i kirken – dog bort-
set fra under det forhøjede trægulv. Jeg 
har informeret om udviklingen fra den 
for længst overståede rengøring og 
lukningen af kirkerummet nogle dage. 
Jeg kan heldigvis fortsat berolige alle 
med, at luften i kirkerummet er renere, 
end en referencemåling viser af luften 
udenfor. Dette holder stadig stik. Dog 
fortsætter vi kontrollen af luften – for 
en sikkerheds skyld.

Nu er vi i Menighedsrådet kommet så 
langt, at første del af handleplanen er 
igangsat, nemlig indsendelse af vore 
planer til Provstiet. Her behandles det – 
forhåbentligt positivt, inden det sendes 
videre til Stiftet.

I ovennævnte har vi også meddelt, at 
Menighedsrådet har entreret med Arki-
tektfirmaet Linjen, der har flere eksper-
ter i kirkerenovering ansat. To af disse 
eksperter er nu dedikeret til Tranbjerg 
Kirke. Her kommer de til at forestå 
processen vedr. fjernelse af det træ-
gulv, som kirkebænkene er monteret 
på. Derefter kommer udvælgelse af de 
teglsten, som kirkebænkene fremover 
vil komme til at stå på. Og meget mere.

Arkitektfirmaet vil i samme proces fore-
stå placeringen af det nye orgel. Menig-
hedsrådet har nemlig besluttet, at det 
nye orgel flyttes fra det nuværende or-
gels placering på pulpituret til gulvet. 
Samtidigt skal der i denne forbindelse 
fjernes de nødvendige kirkebænke. 
Disse flyttes op på pulpituret, sandsyn-

ligvis tillige med nogle stole, som der-
med kan forøge antal pladser i kirken. 
Til dette formål skal der naturligvis byg-
ges en ny trappe, så kirkegængerne for-
svarligt kan gå op ad trappen.

Det planlagte nye orgel, som en kyndig 
orgelkonsulent har foreslået, har væ-
ret i udbud hos to orgelbyggefirmaer i 
Danmark. Menighedsrådet har på mø-
det ultimo april besluttet, at Th. Frobe-
nius og Sønner A/S skal bygge orglet.  
Ligeledes har vi besluttet, hvilket af 
firmaets foreslåede forslag til design 
vi har valgt. Både designet og farven 
på orglet aftales med arkitektfirmaet. 
Men først og fremmest skal placering 
og ombygning godkendes af Provstiet, 
Stiftet, Nationalmuseet og den konge-
lige bygningsinspektør – altså en lang-
varig proces.

Ikke mindst fordi Nationalmuseet har 
tilkendegivet, at man først kan være til 
rådighed for Tranbjerg Kirke om op til 
et år, dvs. foråret 2023. Dertil skal læg-
ges den langvarige renoveringsperio-
de. Det har således ganske lange udsig-
ter til hhv. renovering og et nyt orgel. 
Nærmere kan vi ikke komme et tids-
punkt på nuværende tidspunkt. Oven-
nævnte vil i værste fald betyde lukning 
af kirken i 4-6 måneder.

Menighedsrådet vil naturligvis via kir-
kebladet og hjemmesiden løbende 
orientere om, hvor langt vi er kommet 
i processen.

På Menighedsrådets vegne

Birgitte Pedersen, formand

Sidste nyt om renovering og nyt orgel
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Tak for en skøn dag på Koldinghus! 
Sidste onsdag i april havde vi vores år-
lige sogneudflugt, og denne gang gik 
turen til Koldinghus, hvor vi efter en 
hyggelig bustur fik rundvisninger i det 
fantastisk smukt renoverede slot. 

Arkitektparret Exner, som også stod 
bag renoveringen af Tranbjerg Kirke, 
har med sine indvendige støttesøjler 
og trappekonstruktioner ført Kolding-
hus ind i den moderne tidsånd, sam-
tidig med at de rå mure og sporene af 
den voldsomme slotsbrand er bevaret. 

Efter rundvisning med smuk arkitek-
tur og sjove anekdoter fra kongernes 
historie, nød vi en dejlig frokost og 
kunne herefter gå rundt på egen hånd. 
Blandt andet til den spændende udstil-
ling på øverste etage om prinsessernes 
kjoler. Alt i alt en herlig tur – vi glæder 
os allerede til næste år. 

Gitte, kirkekulturmedarbejder

Alise og Karna mindes sidste gang der var 
onsdagsforum udflugt til Koldinghus for 
20 år siden

Dejlig frokost i slottets 
lokaler
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9Kirke og Sogn •

Et blik ind i mødet mellem gammel og ny arkitektur
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SUPERBRUGSEN TRANBJERG • CENTER SYD • TLF. 8733 6500
ÅBENT I BUTIKKEN: 07.00-20.45 • BAGEREN: 06.00-20.45

POSTHUSET: 09.00-19.00

ALT UNDER ET TAG

• Slagter- og delikatesse-afdeling

• Eget bageri, åbent fra 6.00 - 20.45

• 1500 m2 salgsareal

• Åbent hver dag fra 7.00 - 20.45

• Posthus, åbent fra 9.00 - 19.00

• Stort vin- og portvinsudvalg

• Nedkølet frugt- og grøntafdeling

• Rigt udvalg af blomster
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