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Tennis intro
Det er aldrig for sent at lære 
noget nyt - heller ikke at 
spille tennis. Læs mere om 
AIA Tennis’ populære intro-
forløb på side 19.

AIA Gymnastik
På de midterst sider finder 
du AIA Tranbjerg Gymnastiks 
program for sæsonen 22/23. 
Tilmeldingen starter den 21. 
august.

Spejder-jubilæum
TranbjergSpejderne fejrer 
deres 50-års jubilæum med 
nyt navn, logo og en recep-
tion for hele byen. Læs mere 
side 22. 

En rigtig god start for Tranbjerg Ugen
Med den kæmpestore succes, som Tranbjerg Ugen var, er der nok ikke nogen tvivl om, at Tran-
bjerg har fået sig en ny tradition. Læs mere om ugen og de kommende planer på side 12.

72
sider
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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

Søren Juhl
produktion

Grønløkke Allé 96
8310 Tranbjerg
Telefon 2043 0001

DIG!
Titel: Hvad som helst

Helst fra Tranbjerg
tæt på er også ok
Telefon må du også meget 
gerne have.

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 8. september, 
udgivelsesdatoen er den 5. oktober.
Tryk: LaserTryk
Oplag: 4.600

Henning Sørensen & Stina Christiansen

En tom stol
Den 4. juni mistede redaktionen et af sine medlemmer, idet 

Flemming, efter kort tids sygdom, sov ind. 

Det betyder, at der i redaktionen nu står en tom stol, hvor 

Flemming plejede at sidde. Herfra gav han sit besyv med om-

kring det blad, vi var ved at lægge sidste hånd på og med sin 

grafiske sans for detaljer, satte han streger der, hvor der lige 

skulle rettes lidt. 

Du kan læse mindeordet om Flemming længere inde i bladet. 

Vi kan aldrig erstatte Flemming, men vi forsøger alligevel 

at få flere med i redaktionen på vores blad. For selvom ly-

sten stadig driver værket, skal vi også passe på os selv og 

hinanden.

Det sætter også tanker i gang om fremtiden. Kan vi på den 

lange bane blive ved med at være et lille lokalblad her i byen, 

hvis der ikke kommer nye kræfter til?

Og jo – vores dejlige by skal nok bestå uden nyhederne og 

småstoffet fra Tranbjerg Tidende. Det er vi godt klar over. 

Men bladet giver også noget tilbage til byen fra vores annon-

cører i form af muligheden for at søge støtte til diverse arran-

gementer, indkøb af ting til foreninger og meget andet, hvil-

ket er unikt og formentlig vil blive savnet.

Vi er ikke villige til at kaste håndklædet i ringen endnu, men 

et punkt på dagsordenen inden længe vil formentlig være, 

om vi med fire mand i redaktionen har kræfterne til at køre 

bladet videre. 

Læs mere om ”jobbet” som redaktionsmedlem på vores 

hjemmeside, tranbjergtidende.dk.

tranbjerg
TIDENDE
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- 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 CYKELTUR
Torsdag d. 18. august kl. 10-12:30
Kom med på denne smukke sensommerdag, når 
Lars fra Lokalhistorisk arkiv i Tranbjerg tager os 
med på en cykeltur rundt i det historiske Tran-
bjerg. Vi mødes på græsset foran kirken og star-
ter i år 1200 og tager på en rejse frem til i dag, 
men du kommer primært til at høre om Tran-
bjerg i 1900-tallet. Vi cykler gennem Hovedgaden 
til udkanten af Slet ved Ellemosevej og fortsæt-
ter ned ad Ellemosevej mod Østerby Allé. Cykel-
turen slutter på Østerbro ved Tingskov Allé. Un-
dervejs vil vi gøre stop, hvor Lars vil fortælle om 
de steder, vi møder undervejs. Hvis du ønsker at 
komme rundt på et andet køretøj end cykel, kan 
du skrive til Emilie fra Tranbjerg Bibliotek på em-
bol@aarhus.dk og høre, om det er en mulighed. 
Cykelturen er gratis men kræver tilmelding. Du 
kan tilmelde dig cykelturen på aakb.dk/tranbjerg.

KREAGRUPPE FOR 3.-5. ÅRGANG
Torsdage kl. 15-17 på Tranbjerg Bibliotek 
Fra d. 1. september kan alle på 3.-5. årgang være 
med i en ny kreagruppe på biblioteket. Her kan 
du medbringe dine kreative projekter, hvad end 
du kan lide at brodere, tegne, strikke, skrive, sy 
eller noget helt andet. Gå på jagt efter krea-rester 
i Deleriet, og find papir, sakse, lim og andet ba-
salt grej i skufferne. Er du allerede i gang med et 
projekt, eller har du brug for bestemte materia-
ler, skal du selv medbringe dem. Kreagruppen er 
et hyggeligt fællesskab, hvor du kan mødes med 
dine venner, finde inspiration, slappe af og måske 
lære nye mennesker at kende. Gruppen er selv-
kørende, men der er altid personale til stede, og 
vi er klar til at hjælpe med at finde materialer og 
noget at slukke tørsten med. Ingen tilmelding – 
bare kom. Vi glæder os til at se jer.

BARSELSHØJSKOLE
Fredage fra d. 2. september til d. 7. oktober  
kl. 10-12 i Tranbjerg Sognegård og på  
Tranbjerg Bibliotek
Forældre på barsel inviteres på Barselshøjskole 
i Tranbjerg. På Barselshøjskolen kan du tage din 
baby med og være en del af et fagligt og socialt 
fællesskab med højt til loftet, hvor vi bliver klo-
gere sammen og samtidig lærer nye mennesker 
at kende. Barselshøjskolen er for alle forældre 
på barsel, og gravide er også meget velkomne. 
På Barselshøjskolen får du viden om emner, der 
vedrører forældreskab, bl.a. fra en sundhedsfag-
lig og litterær vinkel. Denne sæson skal vi høre 
oplæg fra fysioterapeut Agnes Holst, præst Anja 
Stokholm, forfatter Linda Karen Prahl J. og Fol-
kekirkens Familiestøtte. Vi skal tale om alt lige 
fra kroppen (mors og babys), kreativ ilt under 
barslen, hverdagen som småbørnsfamilie og de 
store spørgsmål, man ofte stiller sig selv, når man 
bliver forælder. Hold øje med aakb.dk for en mere 
detaljeret beskrivelse for de enkelte dage. Forlø-
bet koster 50 kr. inkl. kaffe og kage, uanset hvor 
mange gange du kommer. Baby kommer gratis 
med. Tilmelding foregår på aakb.dk/tranbjerg
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NATURUGE
Mandag d. 5. september til  
fredag d. 9. september
I denne uge har vi fokus på naturen på Tranbjerg 
Bibliotek. Du kan komme på naturskattejagt og 
undersøge vores nye naturrygsæk, der er udsty-
ret med alt, hvad man skal bruge, når man skal 
på opdagelse i naturen. Krea-bordet vil også være 
åbent, hvor du kan lave krea inspireret af natu-
ren. Hold øje med aakb.dk og Facebook for en 
mere detaljeret beskrivelse af, hvad der kommer 
til at foregå på biblioteket. 

INTRODUKTION TIL MitID
Mandag d. 19. september kl. 10:15.12
NemID bliver til MitID. Kom og få en introdukti-
on til det nye MitID og få tip til at komme i gang. 
Når det er din tur til at få MitID, vil du modtage 
en besked fra din bank i din net- eller mobilbank 
eller via Digital Post. Vi gennemgår de trin du 
skal igennem for at få dit MitID og forsøger at 
svare på de spørgsmål der dukker op. Arrange-
mentet er gratis men kræver tilmelding. Du kan 
tilmelde dig på aakb.dk/tranbjerg.

FORFATTERBESØG: VANJA TONNE ARTAK
Torsdag d. 22. september kl. 19-21
Vidste du, at vi har en lokal forfatter i Tranbjerg, 
som i december 2021 udgav sin debut? IS, VAND, 
DAMP er en dannelsesroman med en ung mand 
i centrum. Den handler om fysikeren Leif, der 
forsøger at forstå sig selv i en verden, hvor an-
dres logikker og normer synes at skabe afstand 
og pege tilbage på hans egen ensomhed. For at 
mindske afstanden må Leif finde nye sider af sig 
selv. Identitetskrisen er gennemgående i fortæl-
lingen, men gennem Leif knyttes også menne-
skets sårbarhed, mod til forandring og kærlighed 
til naturvidenskaben; hvordan opleves det, når is 
bliver til vand bliver til damp?
Vanja besøger Tranbjerg Bibliotek denne torsdag 
aften, hvor han fortæller om sin roman og sit 
forfatterskab. Hold øje med Tranbjerg Biblioteks 
Facebook-gruppe og aakb.dk for mere informa-
tion og tilmelding til arrangementet.  

SVAMPEVANDRING
Lørdag d. 24. september kl. 10-12
Deltag i det tidlige efterårs svampevandring i 
Børupskoven med Brita Bartels og naturvejleder, 
biolog og forfatter Torben Gang Rasmussen. Brita 
Bartels er godt kendt i Børupskoven og vil guide 
gruppen rundt til steder i skoven, hvor man kan 
finde svampe. Undervejs vil Torben dele ud af sin 
store viden om svampene og deres naturhistorie. 
Vi mødes på parkeringspladsen ved Børupsko-
ven ved transformatorstationen på Børupvej 470. 
Husk godt fodtøj og tøj der passer til vejret. Du 
kan tilmelde dig vandringen på aakb.dk/tran-
bjerg.

GUIDET FÆLLESLÆSNING
Torsdag d. 29. september kl. 10-11:30
Har du lyst til at prøve at være en del af en læse-
gruppe, 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 biblioteksformid-
ler Emilie vil guide læsegruppen gennem højt-
læsning og samtale. Vi vil sidde tilbagetrukket 
ude i biblioteket og læse, og der vil være kaffe 
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 Emi-
lie på embol@aarhus.dk. Skriv »guidet fælles-
læsning« og dato i emnefeltet og dit navn i selve 
mailen.

STRIK-IN
Torsdag d. 4. august og d. 1. september  
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 må-
nedlige strikke- og hækleaften på Tranbjerg Bib-
liotek. Her mødes vi om at udveksle tips og tricks 
og hjælper hinanden med at komme videre i vo-
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res forskellige projekter. Der er også plads til snak 
og at nyde en kop te eller kaffe sammen.

STRIK-IN HOLDER 10 ÅRS JUBILÆUM
Torsdag d. 6. oktober kl. 17-20:30
På denne særlige torsdag fejrer Tranbjerg Biblio-
teks strikkecafé 10 år! Du skal være velkommen 
til at kigge forbi og se, om det er noget for dig 
at være med i strikkecaféen. Der er også plads 
til nybegyndere, og dem der i forvejen deltager i 
strikkecafeen, vil meget gerne lære fra sig. Denne 
torsdag aften er ekstra festlig, og der vil blive 
serveret en jubilæumskage samt te og kaffe, som 
man altid kan nyde, når der er strikkecafé. 

KREAFÆLLESSKABET
Kreafællesskabet er en gruppe, der rigtig godt 
kan lide at bruge deres hænder, og som har lyst 
til at inspirere og blive inspireret af andre. Sæt et 
kryds i kalenderen på følgende datoer, og tag din 
ven/veninde eller din familie med. 
Lørdag d. 8. oktober kl. 10-13: Giv nyt liv til dit 
tøj. Kom og bliv inspireret til, hvordan man kan 
pifte sit gamle tøj op ved fx at brodere lapper el-
ler sy fine mønstre eller perler på. Du skal blot 
medbringe det tøj, du godt kunne tænke dig at 
give nyt liv.
Lørdag d. 12. november kl. 10-13: Lav dit eget 
madpapir og sy din egen gaveindpakning. 
Lørdag d. 3. december kl. 10-13: Kom og lav en 
pung enten til dig selv eller som julegave af gen-
brugsmateriale. Du kan selv begynde at indsamle 
det, du skal bruge allerede nu. Det kræver enten 
ca. 20 store chipsposer eller ca. 40 kaffeposer. 
Hvis du ikke selv har mulighed for at skaffe det 
hele, begynder vi også allerede nu at samle ind 
på biblioteket. Du er velkommen til at bruge det, 
vi samler ind. 

FRA ARBEJDSLIV TIL SENIORLIV
Book en tid med Solveig ved at ringe til senior-
telefonen på 2427 2311
Har du for nylig forladt arbejdsmarkedet, eller er 
det noget, du kommer til inden for den nærme-
ste fremtid? Kunne du tænke dig at få et indblik 
i, hvilke muligheder og tilbud der findes i Tran-

bjerg 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 fæl-
lesskaber der kunne være relevante for dig at 
opsøge? Så har du mulighed for at booke et kaf-
femøde 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 2427 2311 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 Kugle-
dynehjælpen. Det betyder at du kan aflevere dine 
brugte roll-on deodoranter hos os. Deodoranter-
ne afhentes af en frivillig der tager kuglerne ud 
og rengør dem. Herefter bliver de syet ind i dy-
ner. Kugledynerne kan hjælpe mod søvnforstyr-
relser, stimulerer berøringssansen og kan give ro 
og tryghed for brugeren. Få mere information på 
kugledynehjaelpen.dk

KOM OG AFLEVÉR DINE BRUGTE CHIPS-
POSER OG KAFFEPOSER
Tranbjerg Bibliotek indsamler brugte chipsposer 
og kaffeposer til et krea-arrangement i efteråret. 
Vi foretrækker brugte poser, der ikke er gået alt 
for meget i stykker. Du kan komme og aflevere 
det i Deleriet. Mange tak for hjælpen. 

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

Onsdag  d. 06. juli. Brugerrådsmøde
Onsdag  d. 03. aug. Brugerrådsmøde

Brugerrådet

 sonjadue45@gmail.com eller hanne1312@gmail.com

KIG FORBI DIT FOLKEHUS 
Folkehuset er det tidligere lokalcenter, og her er plads til alle. Du finder gymnastik-
hold, værksteder, yoga, strikke- og hæklegrupper, mandegrupper, madlavnings-
hold, krolf, litteraturgrupper, damefrokoster, fællesspisning, koncerter og meget, 
meget mere.
Du finder Folkehuset på  Torvevænget 3a.
 
DU KAN VÆRE MED TIL AT UDVIKLE FOLKEHUSET 
Alle kan bruge folkehuset, bidrage til aktiviteter og være med til at bestemme, 
hvad der skal ske. Vil du være med?
Hvis du kunne tænke dig at blive en del af folkehuset, er der mange muligheder.
Kontakt frivilligkonsulenten for at høre mere om at starte en  
aktivitet eller blive frivillig.
Sarah Hassing, frivilligkonsulent
Mail: sauh@aarhus.dk
Tlf.: 21 99 85 31
Læs mere om  
Folkehuset Tranbjerg her:  
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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

TT05-2022.indb   8 12.07.2022   09.27



| 9

d ø d s f a l d

F

Flemming Laursen, medlem af Tran-
bjerg Tidendes redaktion, er død den 
4. juni 2022 efter kort tids sygdom. 
Flemming blev 70 år gammel. 

lemming kom med i redaktionen 

for 6 år siden for at hjælpe med den 

grafiske del af bladet i kraft af sin bag-

grund som typograf. Men det viste sig 

hurtigt, at Flemmings hjælpsomhed rakte 

meget længere, og snart stod Flemming 

for flere af redaktionens opgaver. 

Møbelbygger
Alle der var så heldige at kende Flem-

ming, kender ham som hjælpsomheden 

selv. 

Da Kirketorvet 10 (K10) kom til ver-

den i 2021, brugte han og hans hustru 

Aase mange timer på at hjælpe derovre 

med at bygge møbler og få liv i stedet. 

- K10 var slet ikke blevet det samme 

uden Flemmings og Aases store engage-

ment, og der var nærmest ikke den ting, 

Flemming ikke kunne klare. Når jeg kig-

ger rundt i lokalerne, kan jeg se Flem-

ming alle steder. Der er møbler, han har 

bygget, der hænger inspirationsbilleder 

på værkstedet af ting, han drømte om at 

bygge, han har malet og hentet og slæbt 

møbler, og i weekenderne svingede han 

forbi og så efter om alt var, som det skul-

le være, siger bylivskonsulent Charlotte 

Vind Pless og tilføjer: 

 - Han var ikke til at drive hjem, når 

han først var grebet af et eller andet pro-

jekt, og jeg glemmer aldrig, da Aase rin-

Mindeord

gede til mig, og jeg måtte gå ud og sige 

til Flemming, at NU skulle han altså gå 

hjem.

Ofte hjalp Flemming mere, end hans 

kræfter egentlig rakte til, og heldigvis 

havde han Aase ved sin side, som prøvede 

at få ham til at passe mere på sig selv og 

ikke kun alle vi andre. 

Tranbjergs egen Robin Hood
Da Robin Hood-madkammeret flyttede 

ind på Kirketorvet 10, blev det her Flem-

ming lagde en masse kræfter hver uge 

sammen med Aase. 

Han byggede reoler til at stille madva-

rerne på, hjalp med at samle maden ind 

hos de lokale forretninger, registrere det 

og få det delt ud i portioner. Flemming 

var meget engageret i arbejdet i Robin 

Hood og talte tit om det. 

Til Tranbjerg Tidendes Affaldsindsam-

ling og Børnenes Kræmmermarked var 

Flemming der også altid fra først til sidst 

og hjalp med alt det, han kunne. 

Flemming efterlader sig sin hustru 

Aase, sine to sønner Kim og Kåre, sviger-

datteren Anne-Mette og fem børnebørn, 

som alle var en kæmpestor del af hans liv, 

og som han ville gøre alt for. 

Han vil blive savnet.

Æret være hans minde. 

Redaktionsmedlem
Flemming Laursen
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I  pinsen var tre hold i Holland for at 

spille North Limburg Cup.

Vi kørte i luksusbus og boede på et 

4-stjernet hotel i Helmond. På vej derned 

besøgte vi Veltins Arena i Gelschenkir-

chen Schalke 04.

Kampene blev spillet i Ottersum på et 

lille stadion. Langt de fleste kampe var 

jævnbyrdige, desværre dog uden at det 

rakte til pokaler.

Men alle 46 drenge og 8 træner/ledere 

på turen syntes, at det var en fed tur, spe-

cielt var dem, der boede i suite på hotel-

let, svært tilfredse.

Uden støtte mange steder fra kunne 

turen ikke gennemføres, så holdene siger 

tak for støtten. 

Jens Christian U 14 drenge

Hollandstur for u 14+13 drenge
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W

Efter mange år uden en byfest blev 
der i år holdt Tranbjerg Ugen. Det blev 
en så stor succes, at det må betegnes 
som byens nye tradition – og den for-
ventes at blive bedre i 2023.

auw, bare wauw - tusind tak til alle 

som var med til at skabe den mest 

fantastiske Tranbjerg Uge! Vi er så tak-

nemlige for den massive opbakning, som 

vi har oplevet i vores anstrengelser for at 

skabe en masse spændende og festlige op-

levelser for og med Tranbjerg. Det gælder 

både vores fantastiske sponsorer, forenin-

ger og frivillige og ikke mindst alle de af 

jer, som har deltaget i de mange tilbud/ar-

rangementer over ugen. 

Både havevandring v. ”Tranbjerg Bli’r 

Vild”- gruppen, og til Lokalarkivets by-

vandring, som vi måtte oprette en eks-

tra af på grund af den store efterspørgsel, 

melder om nogle super hyggelige ture, 

med masser af glade deltagere. Ligeledes 

var kunstkonkurrencen ”Mit Tranbjerg” 

på Kirketorvet 10 en stor succes. Både 

udstillere og de mange besøgende, som 

var forbi for at stemme på deres favorit, 

var begejstrede for initiativet og den snak 

om byen, som det medførte. 

Hos Tranbjerg kirke havde de indbudt 

til både baby- og toddlersalmesang, åbent 

børnekor i løbet af ugen, samt en fanta-

stisk gospel koncert lørdag. 

Også AIA Gymnastik, AIA Tennis og 

AIA Fodbold har haft mange interesse-

rede forbi både bootcamphold, gymna-

stiksalen, åbent hus på tennisanlægget, og 

ikke mindst mange tilskuere til hjemme-

Tranbjerg Ugen 2022
kampene i fodbold i løbet af ugen. Tusind 

tak til de frivillige, som har været med at 

sørge for at man kunne få lov at opleve, 

hvad de forskellige afdelinger har at byde 

på, for både voksne og børn. 

Grønløkkehallen
De tre dage i og omkring teltet ved Grøn-

løkkehallen har været virkelig godt besøg-

te, og vi hører fra alle, at de har haft gode 

oplevelser. Vi skød festen igang i teltet 

allerede torsdag eftermiddag med banko-

spil for både børn og voksne. Spillet blev 

kyndigt ledt af Peter og Hanne, som nor-

malt styrer slaget gang hos Folkehuset/

Lokalcenteret, når der er bankospil der. Vi 

siger tusind tak til både dem og de mange 

lokale erhvervssponsorer, som havde do-

neret et hav af lækre præmier. 

Fredag overtog Tranbjerg Børne-

nes Venner scenen, og var vært for årets 

”Børnenes Dag”, samt børnedisko, som 

også var en fantastisk stor succes. 

Lørdag startede dagen med kræm-

mermarked, samt besøg af kirken, som 

indbød til krea og kirkekaffe. Derudover 

summede området på Grønløkke af liv, da 

AIA fodboldbørn spillede hjemmekampe 

og AIA Tennis havde Tranbjerg Open 

turnering på tennisanlægget, med efter-

følgende grill og hygge. Også AIA senior 

fodboldhold spillede på hjemmebane, og 

nød stor opbakning fra de mange frem-

mødte tilskuere. 

Lørdag aften var der lagt op til byfest 

i festteltet. Der blev grillet pølser og pat-

tegris og så havde vi besøg af Ma-gin Thai 

foodtrucken, så alle kunne få lidt aftens-

mad, inden bandet Headeggs gik på sce-
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nen ved 20-tiden, og der kom gang i dan-

segulvet. Det blev til alle tiders festilge 

aften, som afrunding på en skøn uge. Vi 

er fantastisk glade for, at så mange havde 

lyst til at bakke op om arrangementerne.  

Arbejdsgruppen er allerede gået i tæn-

keboks og overvejer, hvordan der kan 

bygges videre på det til næste år. Faktisk 

har vi fået så meget blod på tanden, at vi 

allerede nu er helt sikre på, at vi skal på 

den igen næste år, at datoen allerede er 

bestemt til uge 24, 2023. Så få endelig re-

serveret den i kalenderen. 

En ny forening – kom og vær med
Arbejdsgruppen er blevet enige om, at det 

vil være en god ide at danne en seperat 

forening til fremadrettet at arbejde med 

Tranbjerg Ugen. Derfor inviterer vi alle 

interesserede til Stiftende Generalforsam-

ling d. 20. september kl. 19.30 på Kirke-

torvet 10. Her håber vi at få sammensat 

en bestyrelse og at få en masse input og 

ideer til, hvordan vi kan gøre ugen endnu 

federe til næste år.  

Vi vil løbende opdatere vores hjemme-

side. www.tranbjergugen.dk og vi er også 

at finde på Facebook under ”Tranbjerg 

Ugen”, hvor man også kan melde sig ind i 

vores ”frivillig-gruppe”. 

Vi glæder os til at se jer, når vi skal 

planlægge, hvordan ”8310 fester sammen” 

i 2023.

Mvh 

Arbejdsgruppen aka. Casper, Hanne,

Anette, Christian, Christina og Helle   

t r a n b j e r g  u ge n

TT05-2022.indb   13 12.07.2022   09.27
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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

TRANBJERG
TIDENDE
MANGLER DIG!
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Også i år finder du Børnenes Kræm-
mermarked i skolegården på Tran-
bjergskolens afdeling Kirketorvet.

år børn og voksne den 13. august tager 

til Børnenes Kræmmermarked for 

at sælge eller bytte det brugte lege-

tøj, er det anden gang, det sker i skolegår-

den ved Kirketorvet, og som sædvanlig er 

det gratis for børn at stille en bod op og 

så begynde at sælge så meget, det nu er 

muligt.

Voksenboder
Også i år vil vi give et begrænset antal 

voksne adgang til at opstille en bod. Det 

kræver bare, at du tilmelder dig via lin-

ket på vores hjemmeside www.tranbjerg-

tidende.dk. Tilmelding åbner 1. august 

og tildeling sker efter “først til mølle” 

princippet.

Det er vigtigt for os, at kræmmermar-

N

Børnenes Kræmmermarked 2022
kedet fortsat er på børnenes betingelser 

- og lokalt, og at der er balance mellem 

voksen- og børnestande.

Det betyder, at børnene frit kan stille 

en bod op på dagen, og at vi forbeholder 

os retten til at afvise voksne, der ikke bor 

i Tranbjerg, eller hvis der sælges effekter, 

der ikke er brugte sager fra hjemmet. Vi 

ønsker ikke “professionelle” kræmmere 

eller “butikker”. Desuden forbeholder vi 

os retten til at afvise de sidst indkomne 

voksentilmeldinger, hvis vi vurderer, at 

der ikke er mere plads. 

Samarbejdspartnere og foreningsboder
Som sidste år vil der være nogle af Tran-

bjerg Tidendes samarbejdspartnere tilste-

de ved kræmmermarkedet. Blandt andet 

vil Tranbjerg Børnenes Venner og FDF 

være til stede med forskellige aktiviteter, 

eller de vil fortælle lidt om, hvad de laver.

DEN 13. AUGUST
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Der var fuld gang i tennisbanerne 
under Tranbjerg Ugen, hvor der var 
udenlandske topnavne og masser af 
spændende topkampe.

Af Janus Ravn

en 18. juni arrangerede AIA-Tran-

bjerg Tennis Tranbjerg Open i forbin-

delse med afslutningen på Tranbjerg Ugen. 

De tre grusbaner ved Grønløkke var 

konstant i brug fra kl. 9.00 til kl. 17.00 til 

i alt 23 kampe i single og double. Der var 

også tid til åben tennisbane, som en del 

børn og voksne, der kiggede forbi anlæg-

get, gjorde brug af. Turneringen blev spil-

let på tid, hvorfor alle resultater ikke var 

klassiske tennisresultater.

Double med 6 par
Dagen startede med double, hvor 6 par 

deltog. I finalen, som var en gentagelse af 

en af puljekampene, stod Søren Rosborg 

og Ilse Holmfort overfor Mathias Ravn og 

Leif Faurholt. Sidstnævnte havde revan-

che til gode efter at være blevet besejret 

5-3 i gruppespillet. 

I finalen slog Mathias Ravn og Leif 

Faurholt til og vandt med 6-4. De blev 

således kåret til Tranbjerg Open-mestre i 

double få dage efter Leif Faurholts 70-års 

fødselsdag. Og dette blot et år efter han 

første gang troppede op på det røde grus 

som helt ny tennisspiller i AIA-Tranbjerg 

Tennis’ Tennisintroforløb. Godt gået! 

Mathias Ravn kunne for anden gang 

løfte et Tranbjerg Open trofæ, efter han 

vandt singlerækken i 2020.

D

Håneretten på Kærvænget
Singlerækken var i år stærkt besat med 

flere udenlandske topnavne. Vores ame-

rikanske coach John Hummel skulle for-

søge at forbedre finalenederlaget fra 2020, 

mens blandt andet to østrigske østjyder 

også var til start. Lokale Patrick Schmidt, 

som debuterede på Grønløkkes røde grus, 

viste flotte fighterevner, da han kæmpede 

sig igennem fire hårde kampe, før han 

kunne løfte trofæet efter en 6-2 sejr over 

John Hummel i finalen. 

Ikke meget fungerede for John Hum-

mel i finalen, der blev præget af et hav af 

Tranbjerg Open 2022

Der serves i varmen.
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amerikanske fejl. Til gengæld havde han 

tidligere på dagen fået revanche, da han 

i semifinalen havde ekspederet Mathias 

Ravn, hans nemesis fra 2020, ud af turne-

ringen. Patrick Schmidt havde i semifina-

len sendt sin genbo Kaare Flodgaard hjem 

med 6-3 og vandt dermed håneretten på 

Kærvænget.

Masser af pølser og kolde væsker
Der var udover pokalen vingaver fra Su-

perBrugsen til vinderne og gaveposer fra 

Djurslands Bank til øvrige placeringer. 

Dagens hårdeste serv på 138 km/t signe-

ret Peter Ertl skaffede ham medlemskab 

i AIA-Tranbjerg Tennis resten af året. Så 

kom den nye fartmåler endelig til sin ret.

En del af de mange deltagere i Tran-

bjerg Ugen fandt også vej forbi Tennisan-

lægget. Der blev hygget i det gode vejr, 

og der blev spist mange pølser fra grillen. 

Vejret krævede også godt med indtag af 

kolde væsker. Der var højt humør og hyg-

ge hele dagen igennem.

Man må glæde sig til Tranbjerg Open 

2023.

Vinderen i single Patrick Schmidt. Mathias Ravn og Leif Faurholt vandt i double.
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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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Det er aldrig for sent at lære noget 
nyt. Måske er det dig, der næste år 
skal lære at spille tennis.

Af Janus Ravn – Formand for AIA-Tennis

IA-Tranbjerg Tennis afholdt for an-

det år introforløb for helt nye voks-

ne tennisspillere. Hele otte spillere deltog 

i forløbet, som består af seks træninger og 

startede midt i maj og sluttede en måned 

senere. De to trænere gennemgik teknik-

ken i de basale tennisslag, og slagene blev 

øvet igen og igen med begynderbolde. 

Efterhånden kunne deltagerne spille mere 

avancerede træningsspil og til sidst små 

kampe mod hinanden. Der var deltagere 

i alle aldre, og alle bevægede sig markant 

fremad undervejs. 

Deltagerne var begejstrede for forløbet. 

Undervejs blev der sagt ting som ”Det er 

dejligt, at I tager vores træning seriøst. I 

vil faktisk lære os teknikken i slagene og 

ikke bare have os til at kunne sende bol-

den over nettet.” ”Forløbet har været rig-

tigt sjovt, og I har været rigtigt gode til at 

gentage instrukserne i slagene, for der er 

bare rigtigt meget at holde styr på.” 

Flere betonede også det, at man gen-

nem forløbet lærer andre helt nye spillere 

at kende. ”Det at man starter en gruppe 

sammen og lærer nogen på samme niveau 

at kende, er en god begyndelse”. 

7 ud af 8 deltagere har efter tennisintro 

meldt sig ind i tennisklubben med rabat, 

og det må siges at have været en succes 

for alle parter. Herefter kunne tennisin-

trospillerne deltage i den almindelige vok-

sentræning på nogenlunde lige vilkår med 

klubbens øvrige medlemmer. 

AIA-Tranbjerg Tennis byder helt sik-

kert på tennisintro igen næste forår. Skriv 

allerede nu til aiatranbjergtennis@gmail.

com for mere information og for at kom-

me på venteliste.

AIA-Tranbjerg Tennis har stor succes 
med introforløb
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Kan man egentlig finde inspiration til 
kunst i Tranbjerg? Og hvad sker der, 
når man beder 12 kreative Tranbjerg-
borgere om at give sit bud på, hvor-
dan vores by ser ud med kunstneriske 
øjne?

Af Charlotte Vind Pless - Bylivskonsulent

et kom der nogle rigtig gode svar på, 

da kunstudstillingen Mit Tranbjerg 

havde fernisering d. 11.6 på Kirketor-

vet 10. Det var en skøn formiddag, hvor 

mange nysgerrige borgere kiggede forbi 

og havde mulighed for at stemme på det 

værk, de syntes bedst om. Men det skal 

siges, at værkerne alle var så flotte og in-

spirerende, at det bestemt ikke gjorde det 

nemt at vælge en favorit. Udstillingen var 

fremme i 2 uger og der var ca. 200 Tran-

D

Kunstudstillingen Mit Tranbjerg
bjergborgere forbi og se udstillingen i pe-

rioden. Tak til alle, som kiggede forbi.

Mange bidrag havde fundet inspiration 

i naturen omkring søen, det unikke stisy-

stem og det fællesskab, som er i vores by. 

Og på trods af, at inspirationen var den 

samme, spændte værkerne fra akvarel til 

garn og foto og på den måde bød udstil-

lingen på en stor diversitet og der var no-

get for enhver smag.

At se sit eget værk blive en del af en 

fælles udstilling, var en sjov og spænden-

de oplevelse for bidragsyderne og heldig-

vis har mange allerede lovet, at de gerne 

vil være med til noget lignende en anden 

gang og det også selvom det for nogen var 

lidt en udfordring at blive stillet en bun-

den opgave, så kreativiteten skulle styres i 

en retning og ikke kunne flyde helt frit.

I forbindelse med udstillingen blev 

værkerne bedømt af 3 professionelle 
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kunstnere og billedkunstformidlere, Gitte 

Evers, Erik Molden og Merete Graversen. 

Juryen udtalte følgende om udstillingen:

Alle værker rummer elementer af kva-

litet, teknik og håndværksmæssig kunnen. 

Forskelligheden giver beskuerne en stor 

kunstnerisk oplevelse og udgangspunktet 

for dialogen og samtalen omkring kunsten 

og ”Mit Tranbjerg” er i allerhøjeste grad til 

stede.

Trekløveret udvalgte to værker ud fra 

kriterierne: grundlæggende ide og inspi-

ration samt den kunstneristiske udførelse 

og teknik. Førstepladsen gik til Mikkel 

Noe-Nygaard, som fik et gavekort til Gal-

leri Art Expo og anden pladsen gik til 

Malene Wilki Hedehus, som fik en kurv 

med diverse kunstartikler. Publikumspri-

sen gik ligeledes til Mikkel Noe-Nygaard 

som i den forbindelse fik overrakt blom-

ster og chokolade.

Det er bestemt ikke sidste gang, der er 

kunstudstilling i Tranbjerg.

Førstepladsen gik til Mikkel Noe-Nygaard. Anden pladsen gik til Malene Wilki Hedehus.
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Jubilæet fejres med nyt navn, nyt logo 
og en festlig jubilæumsweekend for 
alle. 

Af Stina Christiansen

ranbjergSpejderne har udviklet sig 

meget siden starten i 1972, hvor det 

var en pigegruppe under Det Danske Pi-

gespejderkorps. Først i 1994 fik drengene 

lov til at være med, og i dag er der både 

drenge og piger i alle afdelinger. 

TranbjergSpejderne, der oprindeligt 

hed 1. Tranbjerg Gruppe, blev startet i 

1972 på Rundhøjskolen. Gruppen flyttede 

herfra til kælderen på Tranbjerg Skole og 

derfra til Skovgården, hvor de holdt til i 

knap 20 år. I dag holder de 142 spejdere 

i alderen 3 til 70 år til i deres egen hytte, 

som blev bygget i 1998.

Navneskifte
Her i jubilæumsåret har gruppen valgt at 

skifte navn til TranbjergSpejderne. 

En forælder udfordrede lederne på 

navnet 1. Tranbjerg og spurgte, hvor-

for 1-tallet var med i navnet, og hvad 

omgivelserne mon tænkte – om det be-

tød, at gruppen ville være først. Det sat-

te tankerne i gang, og forælderen, som 

heldigvis arbejder med kommunika-

tion, kom med et oplæg til det nye navn 

TranbjergSpejderne. 

Sammen med det nye navn har Tran-

bjergSpejderne også fået et nyt logo, som 

blandt andet ses på deres hytte og tør-

TranbjergSpejderne fejrer 
50-års jubilæum

klæder. Logoet signalerer rafter, bål og 

fællesskab. Derudover har tørklædet fået 

nye farver, så det nu er grønt med blå og 

orange kant. 

Som spejder får man et mærke til uni-

formen, hvis man går med sit tørklæde 

hver dag i et år, og det er et meget popu-

lært mærke blandt spejderne. Tranbjerg-

Spejdernes ledere ser det som en meget 

god ting, da det har været med til at sætte 

et positivt fokus på det at gå til spejder.

Skønne omgivelser
Siden 1998 har TranbjergSpejderne haft 

deres hytte på Skovgårdsvænget ud til det 

lille skovstykke og et grønt areal. Et om-

råde, som de er meget glade for, og som 

giver mulighed for at lave en masse spæn-

dende aktiviteter. 

Lige nu er der et spændende aktivitets-

tårn på tegnebrættet. Det er et projekt, 
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som har været i gang i nogen tid, da tan-

ken var, at det skulle bygges af genbrugs-

materialer på et tidspunkt, hvor Danmark 

ikke lige havde øjnene op for at genbruge 

byggematerialer. Men nu er tiden en an-

den, og der er igen kommet liv i projektet. 

Populært
TranbjergSpejderne oplevede en stor 

fremgang under corona, da de måtte åb-

ne for udendørs aktiviteter, inden mange 

andre aktiviteter kunne begynde igen. 

Gruppen forventede, at det ville aftage 

senere, men lige nu står de med en vente-

liste med børn, der gerne vil gå til spejder. 

Desværre kan de ikke finde frivillige eller 

forældre, der gerne vil være leder. 

Jubilæumsweekend
Lørdag den 20. august fra klokken 14 til 

klokken 16 er hele Tranbjerg inviteret til 

jubilæumsreception. Her vil der være ak-

tiviteter, udstillinger, forfriskninger og 

stort kagebord. Alle er velkomne, tidligere 

medlemmer, nuværende medlemmer, for-

ældre, søskende, andre med tilknytning til 

gruppen og andre fra Tranbjerg, som bare 

gerne vil være med til at fejre gruppen.

TranbjergSpejderne, håber også, at 

mange af de tidligere spejdere har lyst til 

at komme forbi og hilse på deres gamle 

gruppe. 

Spejderne selv overnatter i hytten og 

området omkring den fra fredag til lørdag 

og holder fest lørdag.

TranbjergSpejderne håber at se rigtig 

mange til receptionen. 
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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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GRATIS OPRETTELSE 
+ 1 MÅNED GRATIS TRÆNING

SPAR OP TIL KR. 508,-

Tilbuddet gælder til og med 20/8-2022 

Medbring denne flyer – eller scan QR 

kode for at benytte dig af vores tilbud

Styrke- & kredsløbstræning med det bedste udstyr for Matrix. Frivægte 

samt træningsmaskiner, så du har flere muligheder for alsidig træning

ÅBENT HUS 20.   10 - 12

* Mød vores team

* Kom og træn med

* Få en inspirerende snak

* Køb billigt træningstøj

* Kom og smag vores pandekager

Vi står klar med snak, snacks & godt humør

Motion & Liv Orholt Allé 10-12 8310 Tranbjerg J fitness@motionogliv.dk
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HOLDTRÆNING I MOTION & LIV

I Motion & Liv tilbyder vi en varieret holdplan, hvor er der plads til alle 

uanset køn, træningsniveau og fysik formåen. Vores mål med træningen 

er at møde dig på dit træningsniveau. Vores ønske er, at du oplever 

træningen som sjov, motiverende og præstationsoptimerende. 

Stemningen er nærmest familiær og der er altid plads til et godt grin i 

undervisningen. Vi vil gerne hjælpe dig i gang med træningen.

* Cirkeltræning i fitnessafdelingen

* SMART training

* Styrke & pilates

* Formiddags fitness

* Linedance

* Latin dance mix

* Power toning

* Yoga

* TRX

* Step & styrke

* Hot stuff – retro aerobic

* Power cross – udendørs træning

* Mama fitness – efterfødselstræning – nyhed lukket hold

* Teen fit  – træning for piger fra 7.-9. klasse – nyhed lukket hold

* For yderligere information, beskrivelser eller holdplan skriv til os

på fitness@motionogliv.dk. Eller kig forbi motionogliv.dk

Motion & Liv Orholt Allé 10-12 8310 Tranbjerg J fitness@motionogliv.dk
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E

Medlemmerne er i alderen 13 – 87 år. 
Træningsmulighederne spænder bredt 
fra indendørs- til udendørs træning 
og fra holdtræning til cardio- & styr-
ketræning i fitnessafdelingen. 

Af Dorthe Jakobsen

fter ferien skal dagligdagens rytmer 

genfindes, herunder motion? Hvor-

dan kommer man godt i gang med træ-

ningen efter ferie, afslapning og ekstra 

indtag af mad & drikke? Vigtigst af alt er 

ikke at være for overambitiøs, men deri-

mod sætte realistiske mål, der passer ind i 

”familiepuslespillet”, dit liv og din generel-

le form. Vær tålmodig, det kan tage op til 

3 måneder, inden træningen bliver imple-

menteret som en fast del af din hverdag. 

Undgå ”yoyotræning” og hold moti-

vationen, ved at sætte overskuelige mål. 

Mål der også kan holde om 3 måneder. 

Det forpligtende fællesskab, der er i en 

træningsmakker kan være en god må-

de at fastholde engagement og samtidig 

være præstationsoptimerende. En anden 

måde vil være at tilføre træningen en ny 

dimension. Som medlem i fitnessafdelin-

gen kunne man f.eks. tilmelde sig Power 

cross, som er udendørs holdtræning. Man 

vil derved ændre på flere niveauer, dels 

gå fra indendørs- til udendørstræning 

og nu have max fokus fra en instruktør. 

Er man mere til indendørs træning, vil 

holdbaseret cirkeltræning være en oplagt 

mulighed.

Motion & Liv, et lille center med 
fokus på kvalitet

Holdtræning
Er man tilmeldt holdtræning, ligger træ-

ningsansvaret/ønsket om udbytte natur-

ligvis forsat hos den enkelte. Men som 

træningscenter kan man godt hjælpe lidt 

på vej. Dels ved at tilbyde en varieret 

holdplan, både hvad angår træningstids-

punkter og træningsformer og i videst 

muligt omfang fastholde planen og dels 

have kvalitet i undervisningen.  Motion & 

Livs mål at møde dig som medlem på dit 

træningsniveau. Ønsket er, at du oplever 

undervisningen som sjov, motiverende 

og træningsoptimerende. Dette gøres al-

lerbedst ved at tilbyde en bred vifte af 

træningsformer, så alle uanset trænings-

niveau, fysisk, alder og køn får tilpas med 

udfordringer, glæde og succes med deres 

træning.

Træning for alle – et utal af træningsmulig-
heder og sammensætninger
Ser man glæden og fidusen ved holdtræ-

ning, men er udfordret på sin fysisk og 

har derved svært ved at komme ned på 

gulvet, er cirkeltræning, Linedance eller 

SMART Training oplagte muligheder.

Yoga samt styrke & pilates er oplagte 

træningsformer, hvis man ønsker en rigtig 

god og skånsom helkropstræning.

Brænder du for det uforudsigelige, en 

allround træning hvor ”alt kan ske”? Er 

Power toning, step & styrke, Latin dance 

mix samt Hott stuff - retro aerobic lige 

sagen. 

Er du til en træningscocktail bestående 

af cardio, styrke og udholdenhed udført 
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b e v æ ge l s e

i intervaller er Power cross og TRX, det 

helt rette valg. Det er op til dig, hvor ud-

fordrende det skal være, meen du bliver 

hjulpet ”kærligt” på vej.

Af træning for specifikke målgrupper, 

kan vi tilbyde to holdtyper; Teenfit, træ-

ning for piger fra 7.- 9. klasse samt Mama 

Fitness, efterfødselstræning. Disse hold 

kører som lukkede hold.

Kvalitet
For os er kvalitet mange ting. Vi har valgt 

Matrix, da vi ønsker at tilbyde vores med-

lemmer træningsudstyr af højeste kvalitet. 

Kom og bliv overbevist.

Inde i holdsalen sætter vi en ære i at 

være up to date og have et bredt sorti-

ment af både sikkert og effektivt træ-

ningsudstyr. På den måde sikre vi alsi-

dig- og om nødvendig individuel tilpasset 

træning.

Max kapaciteten inde i holdsalen er 

12 personer. Derved sikre vi, at ingen bli-

ver overset og der er tid til individuelle 

træningsløsninger, hvis det skulle blive 

nødvendigt.

Kvalitet er også, at Motion & Liv er 

meget mere end et træningscenter. Den 

afslappede, ja nærmest familiære stem-

ning der kendetegner vores center, er et 

kvalitetsstempel i sig selv. Denne stem-

ning skal vi takke vores medlemmer for. 

Vores medlemmer er super gode til at 

byde nye medlemmer velkommen, så 

de straks føler sig godt tilpas i vores lille 

træningsunivers.

Udbytte af træningen
Kan der virkelig skrives meget om. Der-

for opfordres du til at kontakte os, hvis du 

enten ønsker at vide mere om dine træ-

ningsmuligheder eller ønsker at bestille 

en gratis prøvetime. Skriv til fitness@mo-

tionogliv.dk eller kig forbi vores hjemme-

side www.motionogliv.dk.  Du er natur-

ligvis også velkommen til at kigge forbi til 

vores Åbent hus, lørdag d. 20. august kl. 

10 – 12. Denne dag slutter vores attrak-

tive kampagnetilbud, som tilbydes nye 

medlemmer.

Motion & Liv er for alle. Kom og træn med Peter, Birte, Johan, Katrine, Louise og alle vores andre glade & aktive medlemmer.
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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!27347480
Lisa Strange

LÆSNING
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Er det nu, du skal lægge smøgerne, 
snusen eller dampen på hylden? Så 
læs mere om rygestopforløbet i By-
livshuset.

Af Sundhedsmedarbejder Anne Lyhr

olkesundhed Aarhus kommer til 

Tranbjerg og holder et gratis ryge-

stopforløb i Bylivshuset. Rikke Bertelsen, 

der er rådgiver, vil sørge for, at du bliver 

taget godt imod. Hun tager udgangspunkt 

i, hvem du er, og hvilken støtte, du har 

brug for. Forløbet i Tranbjerg er et grup-

peforløb, og I er derfor flere, der er fælles 

om at blive røgfri. På den måde er der an-

dre til at støtte både, når det går godt, og 

når det er svært. 

På et rygestopforløb er der seks mø-

degange. De to første gange, vi mødes, er 

der fokus på den gode forberedelse af sel-

ve rygestoppet, og efterfølgende er der fo-

kus på at forblive snus-, røg- eller dampfri 

både på kort og lang sigt. På forløbet får 

du blandt andet viden om, hvordan du 

bryder med afhængigheden, håndterer 

abstinenser, fordele og ulemper ved niko-

tinerstatning, tackle rygetrangen og mod-

stå tilbagefald, så du forbliver røgfri.

Et forløb for alle
Rygestopforløbet er for mænd og kvin-

der i alle aldre, og du kan deltage, uan-

set om du ryger almindelige cigaretter, 

damper e-cigaretter, bruger snus eller lig-

Kom og vær med - fælles om at blive 
røg-, damp- eller snusfri

nende. Fælles for deltagerne er, at alle ar-

bejder hen mod målet om at blive fri af 

afhængigheden.

Forløbet i Tranbjerg foregår mandage 

klokken 13.15, og første gang er den 22. 

august 2022. Vil du hellere deltage senere 

på dagen, starter der et forløb på Dokk1 

den 7. september 2022 kl. 16.30. Tilmel-

ding er nødvendig, og pladserne fordeles 

efter først til mølle-princippet.

Du kan høre nærmere og tilmelde dig 

ved at ringe til tobaksteamet på tlf. 40 12 

45 43 (hverdage kl. 9-12) eller skrive til 

rygestop@mso.aarhus.dk. 

Du kan også læse mere og tilmelde dig 

her www.slip-fri.dk 

Rikke (den lyse trøje) er rådgiver på forløbet. Hun har 
god erfaring med rygestopforløb, og guider dig trygt 
gennem hele forløbet.
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Endelig efter flere års pause kunne 
Tranbjerg Løber igen sende flere hun-
drede børn og voksne ud på stierne i 
Tranbjerg til årets Tranbjerg Løb. 

Af Stina Christiansen

å grund af det der vi ikke taler om, 

har Tranbjerg Løbet måttet afly-

ses de sidste par år. Men endelig i år blev 

plænen ved Naturcenteret dækket op til 

motionsløb, og ruten stod klar til at mod-

tage 60 børneløbere, 230 voksenløbere og 

25 walkere. 

Børneløbet blev skudt i gang klokken 

18, så allerede omkring klokken 17 be-

gyndte området at summe af liv og for-

ventningsfulde børn, der for manges ved-

kommende for første gang skulle prøve et 

rigtigt løb. 

Der var hektisk aktivitet i teltet, hvor 

P

Tranbjerg Løbet 2022
startnumre og T-shirtsene blev udleveret. 

Men s folk stod i kø, sørgede Djurslands 

Bank for, at løberne var tanket op med 

god energi med udskænkning af frisk-

pressede juicer og varme drikke, hvis man 

mere var til det. 

Home stod også klar med en bod med 

vand og andre lækkerier. 

Klar parat start
Knap nok var børnene sendt afsted klok-

ken 18, før de var tilbage i målområdet 

igen. 

Karoline Dahl Harbo løb på 26.30 som 

hurtigste pige, og Sander J F var hurtigste 

dreng med 24.15. Men mange børn tog 

den stille og roligt og hyggede sig på tu-

ren med klassekammerater og forældre.

De klasser, der stiller med flest deltagere, 

vinder en skilling til klassekassen sponsore-

ret af J. Buhl & Sønner A/S. Vinderen blev 
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5.D, som dermed fik 500 kroner til klas-

sekassen, 2. pladsen gik til 2.B som fik 300 

kroner, og 0.B fik 200 kroner for deres 3. 

plads. 

Forhåbentlig starter mange klasser 

en tradition med at mødes til Tranbjerg 

Løbet og dyste om kolde kontanter til 

klassekassen. 

Da ruten igen var ryddet klokken 19, var 

det de voksnes tur til at blive sendt afsted. 

Mange af deltagerne er naturligvis fra 

Tranbjerg Løber, men mange af løbeklub-

berne i nabobyerne stiller også med rigtig 

mange løbere. 

Vinderne og deres tider fordeler sig 

således: 

5 km Jacob Rudjord Therkildsen 18:27

5 km Lea Tybirk 18:47

10 km Rasmus Bøttcher 39:30

10 km Rakel Fuglsang Johansen 44:10

Walk og hygge
Så snart løberne var sendt afsted, gik wal-

kerne afsted på deres tur. De startede ud 

i samlet flok, men der var et par stykker, 

der gik i udbrud og stak af fra flokken og 

således kunne høste en præmie for deres 

indsats, nemlig Hans Oest og Tina Peder-

sen som var henholdsvis hurtigste mand-

lige walker og hurtigste kvinde. 

Når løberne og walkerne kom i mål, fik 

de en sandwich og en flaske vand. Så om-

rådet summede af liv i flere timer med 

trætte løbere, der hyggede sig på græsset 

omkring Naturcenteret. 

Du kan allerede nu sætte kryds i kalen-

deren til næste års Tranbjerg Løbet. Det 

afvikles den 23. maj 2023.
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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
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P Å D E N Æ S T E S I D E R K A N D U L Æ S E O M V O R E S H O L D I S Æ S O N
2 2 / 2 3

D E R E R Æ N D R E T L I D T P Å N O G L E H O L D N A V N E O G V I H A R O G S Å
F Å E T N Y E I N S T R U K T Ø R E R P Å F L E R E H O L D .

D U K A N L Æ S E M E G E T M E R E O M H O L D E N E P Å V O R E S
H J E M M E S I D E : W W W . A I A T R A N B J E R G - G Y M N A S T I K . D K .

V I S T A R T E R T I L M E L D I N G T I L D E N N Y E S Æ S O N
S Ø N D A G D E N 2 1 . A U G U S T K L . 1 2 P Å H J E M M E S I D E N .

D E N N Y E S Æ S O N S T A R T E R D E N 5 . S E P T E M B E R

AIA-TRANBJERG
GYMNASTIK
SÆSON 22/23
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o r i e n t e r i n g SMÅBØRNSHOLD
�� �� �� � � � 	
 �� �  � � � � � �

L Ø R D A G  I  L I G E  U G E R  
K L .  9 . 0 0 - 9 . 5 5
V .  H E L L E  H O B Y
 
L Ø R D A G  I  U L I G E  U G E R  
K L .  9 . 0 0 - 9 . 5 5
V .  H E N R I E T T E  V O R R E
 
�� �� �� � � � 	
 �� � � � � � � �

S Ø N D A G  I  L I G E  U G E R  
K L .  9 . 0 0 - 9 . 5 5
V .  L I N E  B E K H Ø J
 
�� �� �� � � � 	
 �� � � � � � � �

L Ø R D A G  I  L I G E  U G E R  
K L .  1 0 . 0 0 - 1 0 . 5 5
V .  H E L L E  H O B Y
 
L Ø R D A G  I  U L I G E  U G E R  
K L .  1 0 . 0 0 - 1 0 . 5 5
V .  H E N R I E T T E  V O R R E
 
� � � � �� � � �� � � � � � � �

T I R S D A G  K L .  1 6 . 1 0 - 1 6 . 5 0
V .  M I A  H O F F M A N  O G  M I A
S A L T O F T
 
T O R S D A G  K L .  1 6 . 1 0 - 1 6 . 5 0
V .  J O S E F I N E  R A V N  O G  N A N N A  
S T O R M F E L D T
 
��� � �
�� ��� � � ��

T O R S D A G  1 7 . 1 5 - 1 7 . 5 5
V .  J O S E F I N E  R A V N  O G  N A N N A  
S T O R M F E L D T
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o r i e n t e r i n gBØRNEHOLD
� ����� � �� 	 � 
 �� �

O N S D A G  K L .  1 6 . 3 0 - 1 7 . 5 5
V .  E M M A  S C H R Ø D E R  
 
O N S D A G  K L .  1 8 . 0 0 - 1 9 . 2 5
V .  E M M A  S C H R Ø D E R  
 
� � ���� ���

T I R S D A G  K L .  1 7 . 0 0 - 1 7 . 5 5
V .  M I A  H O F F M A N
 
� 	 � 
 �� � � � � � �� � �

M A N D A G  K L .  1 8 . 0 0 - 1 9 . 2 5
V .  E M M A  N I E L S E N  O G  L O N N I E
H A N S E N
 
� 	 � 
 �� ��� � �

M A N D A G  K L .  1 6 . 3 0 - 1 7 . 5 5
V .  E M M A  N I E L S E N  O G  F R E J A
P E D E R S E N
 
� 
 � � � 	 � 
 �� �� 
 �

H V E R  A N D E N  T I R S D A G  K L .  1 8 . 0 0 -
1 8 . 5 5  O G  T O R S D A G  K L .  1 7 . 0 0 -
1 8 . 5 5
V .  F R E J A  P E D E R S E N ,  H E N R I E T T E
V O R R E  O G  M O R T E N  D A L B Y  
 
������ 
 � � � � � � � � � � �

T O R S D A G  1 8 . 0 0 - 1 8 . 5 5
V .  J O S E F I N E  R A V N  O G  N A N N A
S T O R M F E L D T
 
���� � � � � � � � �

T I R S D A G  K L .  1 7 . 1 5 - 1 8 . 1 0
V .  K A R I N A  S T O R M F E L D T  O G
B E N E D I K T E  H A N S E N
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o r i e n t e r i n gVOKSENHOLD
����

M A N D A G  K L .  1 7 . 0 0 - 1 7 . 5 5  
V .  M A R I A  B E N N E D S G A A R D
 
� ��� � ��	
� � �������

M A N D A G  O G / E L L E R  O N S D A G
K L .  1 8 . 0 0 - 1 8 . 5 5
V .  C L A U S  P E T E R S E N
 
� �  � � �  � � ���


M A N D A G  O G / E L L E R  O N S D A G
K L .  1 9 . 0 0 - 1 9 . 5 5
V .  V I V I  B J E R R E S K O V  O G  D I T T E
N I E L S E N
 
����� �

T I R S D A G  K L .  1 9 . 0 0 - 1 9 . 5 5
V .  A N E T T E  L A U R I T Z E N
 
�  
 �

O N S D A G  K L .  1 9 . 3 0 - 2 0 . 2 5
V .  C H A R L O T T E  P R I P
 
���� 
�� � � � ��

C A  H V E R  4 � � T O R S D A G  K L .
2 0 . 0 0 - 2 1 . 3 0
V .  T O R K I L  S K O V G Å R D  O G
M O N A  G A D E G A A R D
 
� � � � 
 �  ��� � ��

T O R S D A G  K L .  2 0 . 0 0 - 2 0 . 5 5
V .  L E N E  F U G L S A N G
 

� 
 � � 
�� ��� �

M A N D A G  K L .  1 9 . 3 0 - 2 0 . 2 5
F Æ L L E S  M E D  F O D B O L D
 
���� ��� ��� � � � �

T I R S D A G  1 6 . 0 0 - 1 7 . 1 0
V .  L I S B E T H  P E T E R S E N
 
� � � �� ��

T O R S D A G  K L .  1 6 . 0 0 - 1 7 . 1 0
V .  C H R I S T I N A  Ø R S T E D
 
 ��� � �� � � � � 
  � � � � � � � �

T O R S D A G  K L .  1 0 . 0 0 - 1 1 . 1 5
V .  H A N N E  H O M A N N
 

VI SES I GYMNASTIKSALEN
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• 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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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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s t r i k- i n

Strik-In er strikke-cafeen på Tranbjerg 
Bibliotek og nu har den snart 10 års 
jubilæum. Strik-In blev født til arran-
gementet ”Strikkerier på biblioteket” 
torsdag den 11. oktober 2012.

Af Anne Franck

iden har deltagerne mødtes den før-

ste torsdag i hver måned, juli und-

taget. Strik-In er åben for alle, der har 

lyst til at strikke og hækle sammen med 

andre. Her kommer nybegyndere og er-

farne, og alle er lige velkomne. Det er et 

uforpligtende fællesskab, og man behøver 

ikke melde til eller fra, man kommer, som 

man kan, og det fungerer rigtig fint.

Undervisning
I årenes løb er der holdt arrangementer 

ud over torsdagene. Der har været lørda-

ge, hvor alle var inviteret. Her tilbød del-

tagerne fra Strik-In at lære fra sig til dem, 

der ville lære at strikke eller hækle. 

S

”Strikkerier på biblioteket” blev til 
Strik-In.

Der er også på bedste vis sidemands-

oplært til dem, der ville lære at hakke (tu-

nesisk hækling). I begyndelsen bød Strik-

In i samarbejde med biblioteket også på 

oplevelser som salg af garn fra Garnga-

ragen. Madam Munk viste, hvordan man 

laver smukke sjaler, strikket i en særlig 

flerfarveteknik. Charlotte Tøndering un-

derviste i mønsterstrik, patent, vævestrik 

og hulmønster og Togostrik.dk kom med 

spændende garner, der var spundet af 

hundeuld.

Kilometer-vis af garn er løbet igennem 

hænderne på deltagerne siden starten, og 

der er blevet drukket masser af kaffe og 

the, mens der er blevet strikket, hæklet, 

sludret om tykt og tyndt, delt opskrifter, 

strikket/hæklet udstilling til biblioteket. 

Nogle er blevet hjulpet på vej, og inspira-

tionen har flydt som et kildevæld.

Torsdag den 6. oktober kl 17 - ca 19.30 

inviteres alle tidligere deltagere til at kigge 

forbi biblioteket til jubilæum.

 

Husk strikketøj!
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B

I år havde Børnenes Dag holdt flyt-
tedag til at blive en del af Tranbjerg 
Ugen. Det var en god beslutning.

edst som vi gik og troede, at det var 

gået vildt godt i 2021, så blev Bør-

nenes Dag 2022 bare så meget federe!

Vi havde jo i år besluttet at afholde 

Børnenes Dag i sammenhæng med Tran-

bjerg Ugen, og derfor blev arrangementet 

denne gang afviklet på området bag hal-

len ved Grønløkke. 

Ligesom sidste år havde vores gavmilde 

lokale sponsorer været med på at hjælpe 

os med at fremtrylle lækre sager, som vi 

kunne servere ganske gratis for alle de 

børn, som deltog, og det skal vi da lige lo-

ve for, at der blev taget godt imod! Tusind 

tak til vore sponsorer, som havde sørget 

for kage, billige pølsehorn, juicebrikker, 

Børnenes Dag 2022
fiskedeller, hjemmebagte boller, billig is 

og flødeboller samt udlån af popcornma-

skine. Du kan se de enkelte sponsorer på 

vores hjemmeside tranbjergbørnenesven-

ner.dk. 

Alle de lækre sager forsvandt som dug 

for solen, som ellers aldrig rigtig brød 

igennem på himlen denne eftermiddag. 

Men hvad gør det, når mellem 6-700 børn 

og barnlige sjæle var klar på at kaste en 

ekstra trøje på, og alligevel give den gas i 

hoppeborge, prøve bamselykkehjul, fløde-

bollemaskine, agilitybane og en hel masse 

andet sjov og ballade hele eftermiddagen?

Det var bare nogle fantastiske timer, og 

vi er så taknemmelige for opbakningen!

Som noget nyt i år, havde vi valgt at 

forlænge alt det sjove, og lagt op til bør-

nedisko i det store festtelt, som var opstil-

let i anledning af Tranbjerg Ugen. DJ T-
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Mouse spillede op og Marc og hans fanta-

stiske dansere fra Just Dance Studios viste 

fede moves og inviterede alle på danse-

gulvet. De fik bare gang i festen, og da DJ 

T’mouse til sidst slap sæbeskummet fri, 

gik det da helt over gevind! Wauw, hvor 

der blev givet max gas af alle de skønne 

unger. Vi håber, at I har haft lige så fed en 

dag, som vi havde?

Børnenes Kræmmermarked d. 13. august
Lørdag d. 13. august deltager Tranbjerg 

Børnenes Venner i Tranbjerg Tidendes år-

lige kræmmermarked for børn i den store 

skolegård på Kirketorvet. Vi er i fuld gang 

med at finde ud af, hvordan vi igen kan 

lave en masse sjov og aktiviteter for børn, 

og så sælger vi selvfølgelig også #sam-

menomtranbjerg T-shirts og hoodies. 

Pant indsamling
Hvis nogen af jer har pant, som I har lyst 

til at donere til os, så henter vi stadig. I 

er altid meget velkomne til at kontakte os 

via Messenger/Facebook eller via mail@

tranbjergbørnenesvenner.dk eller ved at 

sende en SMS til Hanne på tlf. 5146 4605. 

b ø r n e n e s  d a g
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FÆLLES FRITID - FØR GRØNLØKKE AFTENSKOLE

 Efterårsprogram 2022

”Jeg kan med glæde fortæl-
le, at Fælles Fritid overtager 
Grønløkke Aftenskole”, siger 
Birgit Christensen, skoleleder 
ved dag- og aftenskolen
Fælles Fritid. 
”Jeg ser det som en stor chance 
for at udvikle folkeoplysningen 
i det lokale område, syd for 
Århus. Fra efteråret har vi hold 
i både Beder, Malling, Mårslet, 
Tranbjerg og Solbjerg,” siger 
Birgit. 

”Det har været vigtigt for mig, 
at alle kursister fra begge aften-
skoler kan fortsætte på samme 
hold, og at alle undervisere kan 
fortsætte. Jeg mener, det er en 
styrke, at vi fremover råder over 
flere lærerkræfter og lokaler, så 
vi kan tilbyde et endnu bredere 
udvalg af kurser i område syd.”
Birgit fortsætter: ”Når kursister-
ne besøger Fælles Fritids hjem-
meside vil de opdage, at der er 
mange flere spændende kurser 

i Århus Syd. Lige fra kreative 
hold over boglige til bevægel-
seshold”.
Birgit afslutter med at fortælle, 
at Fælles Fritid er en 50 år gam-
mel, velfungerende aftenskole. 
”Tilmelding foregår sædvanlig-
vis på Fælles Fritids hjemmesi-
de med online betaling. Men vi 
tilbyder hjælp til de kursister, 
der ikke benytter sig af en pc.”

Fælles Fritid overtager GRØNLØKKE AFTENSKOLE til efterårssæsonen

Igennem bevægelse og afspænding lærer du
de grundlæggende øvelser, der forbedrererr didinn
balance, styyrkerer ddinin mmususkukullattur og afspænder 
didinn kkrop. Gennem en række koordinations-
øvelser vil du blandt andet fåfå eenn ststababililiiseret
kropopshshololdndniningg og sllankere muskler. Vi vil især 
have fokus på træning omkring g krkropoppepensns mmu-
skelkorsetet,, såså mmanan kkan affhjælpe rygsmerter.

50 lek. 25 gange Kr. 1850/1600* 
Folkehuset Tranbjerg
Start uge 36

BEVÆGELSE/AFSPÆNDING

Lotte Persenn
MMaMandndagag 113.55-15.25

Træn dine føfødddderer sstætærkrke og få et godt funda-
ment for kroppen. På dette kursus sætter vi 
fokus på træning af fodedensns mmanangege muskler. 
FøFødddderernene eer kkroppens nederste byggesten, 
som skal danne grundlageg t foforr krkropoppepensns ffun-
dameentnt oogg babalalannce. Problemer med bevæge-
apparatet kan afhjælpes og forbedres ved at 
træne føddernes funktion.
6 lek. 6 ggangege KKrr. 22505050/2/2/2202020**  
FFoFolklklkehehuset Tranbjerg
Start uge 36

TRÆN DINE FØDDER

Lotte Persen
Mandag 15.35-16.20

2022-08 Fælles Fritid Tranbjerg Tidende.indd   1 06-07-2022   12:57:54TT05-2022.indb   44 12.07.2022   09.27
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o r i e n t e r i n gYIN YOGA

GLASFUSION

Glasfusing er en gammel teknik, hvor man
smelter glas i ovn, efter man har skåret det 
i den ønskede form. Glasset kan dekoreres
med glasfarver, perler, metaller og andet. Du
kan lave fade, skåle,, billlledederer, skskililtete, smykker,
fifigugurererr, eett hhus til fyrfadslys, julepynt og andre 
pynteting. Kun fantasien sætter grg ænænseserr, oogg påpå 
kurset lærerer mmanan oomm foforskkellige teknikker og 
kkan udfordre sin egen kreativitet med ett bbådådee 
fint og skrøbeligtgt mmatatereriaialele, som kan blive til
dede mmest ffantastiske og kunstneriske ting.
Vi arbejder både med vinduesglas og farvett 
glas. Første kursusgganangg g blblivivvererer iii tntntrorodduduktktiion til
nynyyeee dededeltltltagagereree.

40 lek. 20 gange Kr. 1680
Tranbjergskolen
Stara t t ugugee 3737

HATHA YOGA 
MåMålelell tt tt memememmm dd dd atatatatata dddddyryryryryy kekekk yyyyyyyogogogogogoggaaaaaa ererererereerr aaaaaatt t opopopnånånåå eeeeennnn sus nd oog gg
haharmrmononisisk k krkropppop oooooog g gg gg etetetetettet ssssssinininininindddddd i iiii nanan tut rlrligig bbbalalalanancece..
HvHvere gganang laver vi klaassssisiiskekek ssstitilll inger, fflolowswss, , ånånån--
dedrætsøvelser og afslutter memed afspænding. 
Øvelserne styrker svage muskler og udspæn-
der de muskelgrupper, der har tendens til at
blive for strammme. Alt foregår i et roligt tempo,
såsåsåså du hahaaarr rr tittitid d dd tittt ll atatat lllytytyttetete ttilil din krop undervejs og 
dervrvrvvedededed opnå en størree krkrkropopo sfsforo ståelse ogog een n
indre ro.
56 lek. 28 gange Kr. 1625/1345*
Folkehuset Tranbjerg
Start uge 36

Ny underviser
Tirsdag 15.30-17.00

Blid hatha er en yogaklasse i et roligt tempo, 
med bevægelser og stillinger, der blidt styrker, 
strækker og smidiggør kroppen.
Du får en varieret yogaklasse, hvor der både vil
være blide bevægelsesflow, styrkende klassi-
ske yogastillinger, rolige stræk og åndedræts-k illi li k å d d
øvelser.

56 lek. 28 gange Kr. 1625
Folkehuset TranbjergFolkehuset Tranbjerg
Start uge 36

BLID HATHA YOGA

Dorte BjerreDorte Bjerre
Tirsdag 17.15-18.45

Hatha Yoga giver digg bededrere bbalalanancece, tstyrke, 
smsmididigighehedd ogog kkoordination. 
Vi laver en varieret yogaklasse,, hhvovorr dederr båbådde 
vil væree ddynynamamisiskeke ffllow-sekvenser, styrkende 
klassiske yogastillinger, blide ogg roligigee ststrærækk 
og åndedræætstsøvøvelelseserr. PPåå ddette hold laver vi lidt 
mere udfordrende yogastillinger og kan godt få
lidt sved på panden.
Undervejs oppnåårr vivi bbededdrerere kkkroropspsbebe ividdsthed og 
ikikikkekeke mmiinindsdstt mere ro og balance i krop og sind. 
Hver klasse afsluttes med dejlig lang afspæn-
ding.

5656 llekek. 2828 gange Kr. 1626255
FoFolklkehehususus tetet TTraranbnbjejerg
SStart ugge 366

HATHA YOGA MED FLOW

DoDo trte Bjerre
TiTirsrsdadag 19.00-20.30

YiYiYiYiiYinnnnn YoYoYoYogagagagagagag eeeer r enenenenen bbbbbblilililililiilll d ddd dd dd d d ogoggogogogog dddddddddybybybybybyby yyogogoggafafafaforororormm,m,m hhhhvovovorr vi 
stststrærærærækkkkkkkkerererer ooogggg g stststyryryrrkekekeker r bibbb ndndevevævæ et i led, omkring 
mumumumuskskss lel r, oooorgrgggana erer og knknknknk ogogogogler. Med Yin Yoga kan 
vi påvåvvviiririrkkkke dybbbbtt tt inindddd i krkrropoppepeeen på en måde, som 
ikke sker i mereee aktktivivv yoga aa eeeller anden fysisk 
træning. Vi laver dydydybebebe sstrtrækækk, der holdes i ca. 
3-6 minutter. Du støttess aaf ff klodser, tæpper 
mm. i stillingerne, så du kan slippe spændin-
ger, finde hvile og masser af ro undervejs.
Alle kan være med uanset smidighed, småska-
vanker og yogaerfaring. 

56 lek. 28 gange Kr. 1625 
Folkehuset Tranbjerg
Start uge 36

Dorte Bjerre
Mandag 17.15-18.45

Geerdrdaa FrFranandsdsen
Onsdsdagag 1188.3030 2-200.0.33030
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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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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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Ved fælles hjælp er der kommet mere 
gang i udsmykning og brug af gen-
brugsmaterialer på Kirketorvet 10 – til 
gavn for alle.

Af Charlotte Vind Pless - Bylivskonsulent

åske har du set, der sker en hel mas-

se udenfor på Kirketorvet 10? Ben-

jamin har virkelig gjort en stor indsats 

med at skabe blomsterbed med blomster 

til gavn for bierne og sikke et syn, byen 

har kunnet nyde godt af med de mange 

forskellige smukke valmuer, kornblomster 

i mange varianter og meget mere. Derud-

over er der endelig kommet logo op på 

gavlen, så K10 er mere synlig fra parke-

ringspladsen. Det har været et stort øn-

ske længe og så er det bare ekstra fedt, at 

der sammen med logoet også er kommet 

en bænk, så man kan tage sig et lille hvil 

på sin vej. Line har kravlet rundt på taget 

for at plante efeu i gårdhaven og det næ-

ste byggeprojekt bliver et plakatskab, som 

skal ud at hænge på gavlen, så det bliver 

nemmere at følge med i, hvad der sker af 

spændende ting på K10.

Inde i gårdhaven er et vildmarksbad 

fra Aarhus Tech blevet forvandlet til en 

regnvandsopsamler, så der ikke skal bru-

ges vand fra hanen til at vande de mange 

smukke planter, og både bænke og porte 

er bygget af træ fra en bådebro i Træ-

skibshavnen i Aarhus samt rester fra Aar-

hus Tech. Det er så skønt, hvordan det, 

der er restaffald for andre, er en kæmpe 

ressource for de aktiviteter og byggepro-

jekter, der sættes i gang på Kirketorvet 10. 

K10 udvikler sig

Ava, som er designeren bag logoet og Charlotte som er Bylivskonsulent på K10. Foto: Gert Medom
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o r i e n t e r i n g

Der emmer af liv både ude og inde, og 

det var skønt endelig at kunne tage uden-

dørsscenen i brug i forbindelse med Hej 

Weekend. Konceptet Hej Weekend, hvor 

der hver fredag kl. 15-18 er mulighed for 

hele byen for at komme forbi og ønske 

hinanden god weekend til livemusik, krea, 

brætspil eller andet er bestemt kommet 

for at blive, så hold øje med facebooksi-

den Kirketorvet 10, hvor der løbende bli-

ver lagt begivenheder op.

I skrivende stund er mange aktiviteter 

gået på sommerferie, så de seje frivillige 

kan få sig en velfortjent pause, men efter 

ferien åbnes der igen for fælles sang, live 

stream af foredrag fra Naturvidenskabe-

ligt fakultet på Aarhus Universitet, Repair 

Café, kreahygge, legestue og meget mere. 

Vi ses på Kirketorvet 10!

Onsdag den 26. oktober kl. 19-21 inviterer AIA-Tranbjerg Gymnastik
igen til sangaften i caféen i folkehuset.

Kom med den stemme du har, og hør om hvor sundt det er at bruge
stemmen. Vi får besøg af Helge Teglgård, som er højskolelærer,

korleder, sanger og musiker - og han trækker også på talepædagogisk
erfaring, når han kommer til sangaften.

Det koster 50 kr. pr. person.
Prisen er inkl. en kop kaffe og et stykke kage.

Du kan tilmelde dig via vores hjemmeside eller via
MobilePay på 56101.

Sidste frist for tilmelding er den 12. oktober.

Vi glæder os til at se en masse sangglade mennesker
til en hyggelig aften
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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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Var det ikke noget med en løbetur 
rundt om søen i godt selskab, uden 
bakker, med supergod opbakning og 
depot for hver 1,1 kilometer?

Af Stina Christiansen

ranbjerg Løber 6 timers løb foregår 

rundt om Tranbjerg Sø – en hel del 

gange rundt om faktisk. For som navnet 

på løbet antyder, så må du løbe så mange 

gange rundt du vil i hele 6 timer. 

Løbet er en klassisk ”kort” ultra-løb 

udfordring: Hvor langt kan du eller dit 

hold løbe på 6 timer?

Du kan vælge at løbe solo – det vil sige 

du er alene på dit hold og løber så mange 

omgange, du kan på 6 timer. Du kan også 

finde op til 5 andre og tilmelde jer som et 

hold, som skiftes til at løbe, som I har lyst 

til. Eneste betingelse er, at der maksimalt 

er én løber fra holdet på ruten ad gangen, 

og der kun tælles hele runder. I bestem-

mer selv, om I tager en runde ad gangen 

– eller to – eller løber I en hel eller halv 

time, før I skifter. 

Tag en løbetur rundt om søen
Dejlig rute
Ruten rundt om Tranbjerg Sø er fanta-

stisk – der er en smuk natur, du løber på 

en fast grussti, ruten er flad, og du skal 

ikke krydse veje eller tage hensyn til tra-

fikken. Så længe du kan finde ud af at 

holde til højre, bør selv folk uden stedsans 

lære ruten at kende relativt hurtigt. 

Der er elektronisk tidtagning via tags 

i løbsnummeret med online delresulta-

ter. Og der måles antal omgange og min./

maks./gennemsnitstid for alle løbere på 

holdet.

Der er åbent for tilmeldinger allerede 

nu, og selve løbet er lørdag den 10. sep-

tember 2022 kl 11.

den!

T

6  t i m e r s  l ø b
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Især boligplanerne i Tranbjerg har 
præget Fællesrådets arbejde i foråret, 
men der blev også tid til den årlige 
cykeltur

 slutningen af april, blev et lokal-

plansforslag for området med den 

grønne bakke imellem Trankærgårdsvej 

og Kirkevænget (ud mod Tingskov Alle) 

(Lokalplan 1167) offentliggjort og sendt i 

høring. Tirsdag d. 14. juni afholdt kom-

munens projektleder så et orienterende 

borgermøde på Folkehuset i Tranbjerg, 

hvor de ville fremlægge projektet i sin 

helhed for interesserede.   

På mødet blev der, efter en indledende 

præsentation af projektplanen og bag-

grunden herfor, mulighed for at stille 

spørgsmål til de embedsmænd, som del-

tog på vegne af Mobilitet, Plan, Grundsalg 

samt kommunens projektleder på netop 

dette lokalplansforslag. 

Det blev belyst, at grundene til de 

planlagte 21 boliger, vil blive solgt af 

kommunen selv, og ikke som en helhed til 

en udvikler, som vi kender det fra andre 

aktuelle lokalplansforslag her i byen. 

Der blev af de fremmødte, spurgt ind 

til den økonomiske del af projektet, i for-

hold til at grundene formentlig vil blive 

dyre at byggemodne, ligesom nogle øn-

skede en afklaring af potentielle sætnings-

skader, på deres nærliggende ejendomme, 

når grundene skal byggemodnes. 

De nærmeste naboer havde en del af-

klarende spørgsmål til både den konkrete 

udformning af boligerne, samt til de sø- 

og grundsvandsbeskyttende linjer, som 

berøres i området af denne nye lokalplan. 

Boligplaner og cykeltur
Desuden var udsigten til at få naboer lige 

foran sit hus, som idag har udsigt til grøn 

mark, absolut heller ikke et ønskescenarie 

for mange af de fremmødte. 

Omkring emnet tilkørselsforhold, blev 

der spurgt til Tingskov Allé og de veje, 

som har udkørsel hertil, og som allerede 

er meget befærdede. Hastigheden er hø-

jere end mange andre steder i byen, og 

der blev spurgt ind til muligheden for at 

få dæmpet hastigheden på Tingskov Alle, 

som ikke er en del af 40 km/t zonen, lige-

som resten af byen. 

Der blev også spurgt ind til det hel-

leanlæg, som for nylig er blevet anlagt, 

for en mere sikker krydsning af Tingskov 

Allé fra stien over til søen, da dette ville 

skulle ændres igen, med den nuværende 

projektplan, som helt sløjfer den tidligere 

busholdeplads. 

På mødet fortalte embedsmændene 

slutteligt, hvordan man kan indgive hø-

ringssvar til projektet. Denne info kan nu 

findes på www.tranbjerg.dk. Deadline for 

at indsende er 10. august kl. 23.59.

Tranbjerg Fællesråd opfordrer alle, som 

har indvendinger, forbehold eller kom-

mentarer, som man ønsker skal tages med 

i byrådets behandling af dette forslag, 

til at indgive hørringssvar inden fristen, 

samt at tage fat i byrådspolitikere, som 

kunne tænkes at ville tale deres sag, så 

pointerne kan blive hørt inden der, i by-

rådet, tages stillling til, om forslaget skal 

føres ud i livet eller ej. 

Flere boliger til Tranbjerg (Slet)
Tranbjerg Fællesråd har over flere om-

gange i løbet af forsommeren holdt mø-
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der med MVM Ejendomme, samt Home i 

Tranbjerg, som sammen har gjort sig tan-

ker om et ambitiøst boligbyggeri på Slet 

Møllevej, lige overfor indkørslen til Pro-

shop. Området er idag udlagt til erhverv, 

men MVM ejendomme har et stort ønske 

om at få dette ændret, så der i stedet kan 

bygges boliger på grunden. Ligesom flere 

andre ejendomsmæglere i byen, tilslut-

ter Home sig denne tanke, da de oplever 

stor mangel på blandt andet mindre ejer-

boliger, ældreboliger samt lejelejligheder, 

som er til at betale for helt almindelige 

borgere. De lokale ejendomsmæglere ser 

desuden en mulighed i, at de virksomhe-

der i området, som hyrer arbejdskraft ind 

fra fx udlandet, vil have mulighed for at 

lade disse bo tæt ved virksomheden, og 

dermed kan tilbyde dem bedre forhold og 

tiltrække flere kvalficerede medarbejdere. 

I Tranbjerg Fællesråd ser vi positivt 

på MVM Ejendommes planer, da vi ser 

en mulighed for, at dette boligbyggeri 

blandt andet kan skabe udskiftning i de 

ældre parcelhuse i Tranbjerg, da boliger 

for ældre, samt lejeboliger til for eksem-

pel skilsmisseforældre, indgår i planen. Vi 

ser dette projekt som et led i en lidt mere 

langsigtet plan for at skabe udskiftning i 

eksisterende parcelhuse, som supplement 

til at udstykke og bygge nyt.  

Den årlige cykeltur
Vores sidste møde inden sommerferie er 

altid en cykeltur rundt i området, blandt 

andet for at besigtige de steder, hvor vi 

har ønsker på vores projektliste, som vi 

arbejder ud fra sammen med kommunens 

folk. 

I år gik turen først mod Slet Møllevej, 

via stien under banen fra Mejerivænget 

og over markerne ved Ellemosevej, for 

at danne os et bedre indtryk af området, 

som MVM ejendomme ønsker at bebygge 

med boliger. Vi trillede forbi Aarhus Fri-

plejehjem og lejeboligerne, som vil blive 

nærmeste naboer, hvis projektet føres ud 

i livet. Vi fortsatte turen ned at Sletvej, 

hvor vi fik set de områder, som Slet By-

laug havde udtrykt nogle bekymringer 

omkring, blandt andet de forladte huse på 

TDC’s område. 

MVM ejendomme ønsker at bygge flere boliger her ved Slet Møllevej.

>>
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Dernæst gik turen til Jegstrup, hvor 

Formanden for grundejerforeninger Ve-

stergårdsparken viste os rundt i området, 

og fortalte om de problematikker de har 

med bilernes hastighed på Jegstrupvej, 

samt manglende udsyn fra udkørslerne 

til enkelte småveje. Vi så også deres flotte 

anlagte ”vild med vilje” bede, som de fik 

frø til fra kommunens Frøpulje sidste år. 

Kommende møder 
Vores årlige møder med kommunens for-

skellige afdelinger er så småt ved at blive 

startet op igen efter to år med corona. Det 

betyder, at vi nu igen kan begynde at læg-

ge pres på at få vores projekterne på vo-

res projektliste ført ud i livet. Ultimo juni 

mødtes vi med Mobilitet, hvor vi blandt 

andet talte om lys på cykelstien langs 

Grønløkke Allé (mod Jegstrup) og langs 

Banestien mod Børupvej, samt manglen-

de/for smalt fortorv ved Orholt og Frisen-

holt, og ved hjørnet af Jegstrupvænget og 

en rampe fra Østerby Alle til busstoppe-

stedet på Tingskov Alle.

Fællesrådet afholder desuden i august 

møde med rådmand for Teknik og Miljø, 

og her vil vi blandt andet vende de man-

ge planer om yderligere boligbyggerier i 

Tranbjerg området, samt skolestier, støj-

værn langs Landevejen og andre relevante 

emner. 

Vi forsøger også at få sat et møde op 

med rådmanden for Børn &Unge, for at 

tale om, hvordan vi får løst udfordrin-

gerne med kronisk overbelægning i vo-

res dagtilbud og den massive tilvækst i 

de yngste årgange på skolen. Noget vi 

bestemt forudser yderligere udfordringer 

med, når man fortsat planlægger så store 

nye boligbyggerier i Tranbjerg og resten 

af sydbyen.

Rundt om bakken planlægger kommunen at udstykke 21 byggegrunde.
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Virringhus
Hold dit næste arrangement i de flotte nyrenoverede lokaler.

Virringhus, Skoletoften 6, 
8660 Skanderborg

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.

FarF noush MonMonM ica
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Lars Kjærsgaard Johansen - Tranbjerg Lo-

kalhistoriske Samling

let Møllevej er i dag en meget be-

færdet vej, som hver dag benyttes 

af virkelig mange bilister og lastbiler. De 

bruger den for at komme til og fra de 

mange virksomheder i Holme Industri-

kvarter, bilforretningerne og de andre for-

retninger i området. I de senere år er der 

bygget beboelsesejendomme og et pleje-

hjem, som har tilkørsel fra Slet Møllevej, 

og for et par år siden blev Proshop også 

opført ved vejen, så det er ikke mærkeligt, 

at der ofte er trængsel på vejen, især ved 

krydset til Chr. X´s Vej. Og hvis planerne 

om at bygge 400 boliger ved Slet Mølle-

vej bliver til virkelighed, bliver trængslen 

endnu større.

For 80-90 år siden, var situationen helt 

anderledes. Da var Slet Møllevej en stille 

forbindelsesvej fra Slet til Bjødstrup, og 

 Slet Mølle
der lå kun enkelte gårde og huse op til 

vejen. Trafikken var begrænset, men der 

kom enkelte biler og andre køretøjer for 

at hente mælken fra gårdene eller køre 

korn til Slet Mølle, som lå ved vejen og 

har givet navn til den.

Slet Mølles historie fra 1856 til 1932
Selv om Slet Mølle eksisterede i over 

hundrede år, og selv om den havde en 

væsentlig betydning for omegnens gård-

ejere og husmænd, er vores viden om 

den noget mangelfuld. Der er flere perio-

der, hvor der ikke er oplysninger om den, 

mens der i andre perioder findes nogle 

oplysninger i fagbøger, folketællinger og 

aviser. 

I midten af 1800-tallet var der 10 går-

de og nogle huse i Slet, som alle var ejet 

af Moesgård Gods.  En af gårdene lå tæt 

ved Horsens Landevej (i dag Chr. X´s 

Vej) og lidt nord for den nuværende Slet 

Slet Mølle ca. 1955. Forrest ses et stykke af Slet Møllevej og til venstre ses Chr X´s Vej. På markerne bag møllen 
blev Holme Industrikvarter anlagt i 1960´erne. Det hvide hus eksisterer endnu.
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Møllevej. Den gård overtog den 30-årige 

Poul Laursen i 1851 efter sin far, og han 

købte samme år gården til selveje. I 1856 

opførte han på en bakke lidt øst for går-

den en mølle, som var opført af tømmer 

med spånbeklædning og spåntag. Det var 

en hollandsk vindmølle, hvor kun den 

øverste del, møllehatten, skulle bevæges, 

når møllevingerne skulle drejes op mod 

vinden.

Møllen fik navnet Slet Mølle, og der-

efter blev gården hurtigt kaldt Slet Møl-

legård. I folketællingen 1860 kan man se, 

at Poul Laursen havde ansat sin bror som 

mølleforpagter, og ti år efter hed forpag-

teren Peter Jensen. Poul Laursen koncen-

trerede sig altså om arbejdet på gården 

og overlod møllens drift til andre. I 1879 

solgte han gården til den 27-årige Anton 

Marius Sørensen, som i et par år havde 

haft en mølle ved Hadsten.

Som tidligere mølleejer engagerede 

han sig mere i Slet Mølles drift end for-

gængeren, men han ansatte også en møl-

lersvend. Stoltheden ved at være møller 

viste sig ved, at han gav sine børn et eks-

tra efternavn, så de kom til at hedde Sø-

rensen Møller. I 1909 besluttede Anton 

Marius Sørensen sig for at overdrage Møl-

legården til sine to sønner, Søren og Kri-

stian Sørensen Møller. Gården blev derfor 

delt i to, og Kristian overtog den oprinde-

lig gård, mens Søren byggede en ny gård, 

der fik navnet Mølvang. Begge gårde var 

på ca. 35 tdr. land.

Da Møllegård blev delt, blev Slet Mølle 

særskilt matrikuleret og solgt. Derfor var 

det i de følgende årtier forskellige mølle-

ejere, der drev møllen. Fra 1910 til 1916 

var den ejet af Christian Holt, og i sidste 

halvdel af 1920´erne af Johannes Buch 

Sørensen. I 1930 blev møllen købt af møl-

ler Ove Petersen. 

Slet Mølles brand 1932
Den 27. april 1932 havde Aarhus Stifts-

tidende en artikel med overskriften ”Slet 

Mølle brændt i Morges”, og den beskri-

ver ret detaljeret omstændighederne ved 

branden. Den var blevet opdaget af folk, 

Møllegården og Slet Mølle 1969. fotograferet mod øst. Fotograf Thomas Pedersen.
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der tidligt om morgenen havde set det 

brænde ved møllen, og de havde væk-

ket Ove Pedersen, som boede i et hus ved 

siden af møllen, og alarmeret Falck. Det 

var imidlertid for sent, for da Falck an-

kom, havde ilden godt fat i møllehatten, 

og møllevingerne faldt brændende til jor-

den. På mindre end en time var møllen 

forvandlet til en rygende ruinhob, og det 

lykkedes ikke at redde noget af inventaret.

Ved det efterfølgende brandforhør for-

klarede Ove Pedersen, at han den foregå-

ende eftermiddag havde været ved at male 

korn, da det pludseligt begyndte at blæse 

op. Han havde derfor aktiveret møllens 

bremser, men vinden var så kraftig, at 

bremserne ikke kunne standse møllevin-

gerne. Lidt senere havde han opdaget ild i 

de bjælker, hvor bremserne virkede, men 

ved hjælp af nogle spande vand havde 

han kunnet slukke ilden. Han havde nog-

le gange senere været oppe i møllehatten, 

men havde hverken set ild eller røg.

Ny mølle – Marinus Petersen
Selv om antallet af møller var på retur, 

var der stadigvæk brug for en mølle i 

Slet. Derfor blev der købt en mølle i Føl-

le, hvor man i 1869 havde opført en hol-

landsk vindmølle, der skulle fungere som 

suppleringsmølle for Følle vandmølle. 

Vindmøllen blev pillet ned, fragtet til Slet 

og genopført som den ”nye” Slet Mølle. 

Møllen havde et vingefang på 31 alen. 

I 1933 solgte Ove Pedersen møllen til 

Marinus Petersen, som i forvejen ejede 

Hasselager Mølle. Han er den møller, vi 

ved mest om, bl.a. fordi bogen ”Danske 

Møller” udkom i 1934, og heri var der en 

kort beskrivelse af alle danske møller og 

deres ejere. Derudover var et par af hans 

børn i kontakt med Tranbjerg Lokalhi-

storiske Samling i midten af 1980´erne 

og gav nogle oplysninger om deres for-

ældre. Marinus Petersen blev født i 1887 

og rejste i 1906 til Argentina, hvor han 

levede ca.  15 år som farmer. Efter han 

kom hjem købte han Hasselager Mølle i 

1924, og ægteparret boede på Møllebak-

ken i Hasselager, hvor de fik 10 børn. Han 

boede i Hasselager i knap 40 år og døde 

i 1981. Desværre havde børnene hverken 

billeder eller oplysninger om Slet Mølle, 

men de vidste, at faren i 1941 eller 1942 

havde solgt møllen til rutebilejer Oscar 

Jensen, der boede i Slet.

Slet Mølle 1942 - 1975 
Efter 1942 svinder oplysningerne om Slet 

Mølle ind, og de følgende 30 år ved vi 

ikke noget om, hvad der skete med møl-

len. Vi kender ikke mølleejerne og ved 

ikke, hvor lang tid møllen fungerede, eller 

hvad der ellers skete med den. Det er lidt 

besynderligt, at jo længere vi kommer op 

mod vores egen tid, jo mindre kendskab 

har vi til møllen. Der er dog taget nogle 

fotografier af møllen i 1960´erne, og det 

ser ud til, at møllen omkring 1965 var be-

gyndt at forfalde.

Kort fra 1934 der viser Slet Mølles placering ved Slet Møl-
levej. Til venstre for møllen ligger Møllegården
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Kilder: J.C.B. la Cour: Danske Gårde bind 1, 1906  -  Niels  
Meyn (red): Danske Møller, 1934 - Viggo Thomassen: Gårdene 
i Slet efter udskiftningen 1786, Østjysk Hjemstavn 1984.

På landsplan holdt mange vindmøl-

ler op med at fungere i 1940´erne og 

begyndelsen af 1950´erne, idet de blev 

trængt tilbage af dampmøllerne i byerne. 

De kulfyrede dampmaskiner gav billigere 

og mere pålidelig energi end de gamle 

vindmøller.

I 1973 og 1974, da Slet Mølles forfald 

var blevet meget tydelig, bragte Aarhus 

Stiftstidende nogle artikler om den. Her-

af fremgik det, at Aktieselskabet Aarhus 

Savværk i forbindelse med udflytningen 

til Søren Nymarksvej havde købt grun-

den, hvor Slet Mølle var placeret. Fir-

maet var interesseret i at bevare den, bl.a 

fordi den var ”en særpræget kontrast til 

de øvrige byggerier i området”. Derfor 

havde Aarhus Savværk kontaktet en eks-

pert i møller, som skulle vurdere møllens 

tilstand.

Selv om en artikel fra oktober 1974 

havde overskriften ”Slet Mølles vinger 

skal dreje igen”, måtte man konstatere, at 

møllehatten var pilrådden, og at de bæ-

rende bjælker var slemt medtagne forne-

den. Inventaret var fjernet, og vingerne så 

sølle ud. Møllen var ikke bevaringsværdig 

fra et museumssynspunkt, så der var ikke 

mulighed for at få offentlig tilskud til en 

istandsættelse. Derfor var det ikke over-

raskende, at Aarhus Savværk opgav re-

staureringen og i stedet rev møllen ned i 

slutningen af 1974 eller i begyndelsen af 

1975.

Jorden til Slet Møllegård var blevet 

solgt fra i forbindelsen med anlæggelsen 

af Holme Industrikvarter, men bygnin-

gerne var i 1980´erne fortsat ejet af nogle 

af Kristian Sørensen Møllers børn. Den 

mest kendte var Karen Marie Møller, som 

gennem årtier havde været lærer på Tran-

bjerg Skole. Hun døde i 1997. Møllegår-

den blev revet ned, og i dag er der bilfor-

retninger på området, hvor gården lå.

Hvis nogen har kendskab til Slet Møl-

les historie, især fra 1942 til 1975, er 

Tranbjerg Lokalhistoriske Samling meget 

interesseret i at modtage oplysninger om 

den.

Slet Mølle 1974. Aarhus Savværks oprydning omkring 
møllen inden beslutningen om nedrivning. Aarhus Stift-
stidende.
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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

TT05-2022.indb   60 12.07.2022   09.27



Kirke og Sogn
TRANBJERG

Ligesom det er tradition i hele landet, 
holder vi også i Tranbjerg igen en fest-
lig høstgudstjeneste med efterfølgende 
frokost. 

Gudstjenesten er en festlig tak for Guds 
skaberværk og det, at vi lever et sted, 
hvor naturen sørger for, at vi har mad 
på bordet. Hvis du har frugt og grønt, 
du vil donere, så vi kan pynte kirken 
med det, er du meget velkommen til at 
tage det med! 
Til frokosten efter gudstjenesten i Sog-

negården er alle velkomne. Med hen-
blik på antallet er det dog vigtigt, at man 
tilmelder sig igennem kirkens hjemme-
side, eller ved at ringe til kirkekontoret. 
Pris 40 kr. Børn gratis. 
Tilmelding senest onsdag 7. september til 
kirkekontoret eller på hjemmesiden.
Efter frokosten, holder vi auktion med 
de donerede afgrøder. Pengene går til 
Kirkens Korshærs Aarhus-afdeling.

Gudstjenesten finder sted  
den 11. september kl. 10.00.

H Ø S T G U D S T J E N E S T E
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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
Søndag 7. august 
10.00: Højmesse v. Anja Stokholm

Søndag 14. august 
10.00: Højmesse v. David Kessel

Søndag 21. august 
10.00: Højmesse v. David Kessel

Torsdag 25. august  
10.00: Musikandagt v. David Kessel

Søndag 28. august  
10.00: Højmesse v. Anja Stokholm

Onsdag 31. august 
10.30:  Gudstjeneste på Aarhus Fripleje-

hjem v. Anja Stokholm

14.30:  Gudstjeneste i Folkehuset  
v. Anja Stokholm

Torsdag 1. september 
17.00: Gud & Spaghetti v. David Kessel

Søndag 4. september 
10.00: Højmesse v. Mia Knudsen

Torsdag 8. september  
10.00: Musikandagt v. David Kessel

Søndag 11. september 
10.00: Høstgudstjeneste v. David Kessel 

Tirsdag 13. september 
17.00:  Aftenandagt og Årstidscafé  

v. Anja Stokholm og Anders 
Eskedal

Onsdag 14. september  
10.30:  Gudstjeneste på Aarhus Fripleje-

hjem v. Mia Knudsen

Søndag 18. september  
10.00: Højmesse v. Anja Stokholm

Torsdag 22. september  
10.00: Musikandagt v. David Kessel

Søndag 25. september  
10.00: Højmesse v. David Kessel

Onsdag 28. september  
14.30:  Gudstjeneste i Folkehuset v. Mia 

Knudsen

Søndag 2. oktober 
10.00: Højmesse v. Anja Stokholm

Onsdag 5. oktober 
10.30:  Gudstjeneste på Aarhus Fripleje-

hjem v. David Kessel

Torsdag 6. oktober  
17.00:  Gud & Spaghetti  

v. Anja Stokholm 

Tilmelding  
til konfirmations-
forberedelsen
Efter sommerferien begynder et nyt 
forløb med konfirmationsforberedelse 
for 7. klasser. 

Tilmeldingen sker igennem et link, 
der ligger på vores hjemmeside under 
fanen ”Livets begivenheder, Konfirma-
tion”.

Tilmeldingssystemet er oprettet af 
Kirkeministeriet, og det er et krav, at vi 
anvender netop denne tilmelding, da 
den beskytter jer ift. datasikkerheden.

Når I er tilmeldt, kan vi kommunikere 
med jer og I med os. Det er derfor vig-
tigt, at alle, der skal konfirmeres, tilmel-
der sig senest den 14. august, da man el-
lers kan gå glip af vigtige informationer!  
Vi glæder os til at møde de nye konfir-
mandhold. 

Mange hilsner fra præsterne
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PRÆSTENS RUBRIK

Anja Stokholm

Hvad børnene kan minde os om

Måske har du prøvet at hente et 
 barn i en børnehave. Har du prø-

vet det, er der med stor sandsynlighed 
sket noget, der minder om det følgende. 
For kommer man ind i en børnehave, 
hvor børnene ikke umiddelbart kender 
én, så er det næsten lige så sikkert som 
amen i kirken, at man bliver mødt af to 
spørgsmål. Det første lyder: ”Hvem er 
du”? Og det næste spørgsmål, som al-
tid følger lige efter, er: ”Hvem skal du 
hente”? 

Det er i virkeligheden to meget kloge 
spørgsmål fra meget små børn, som vi-
ser, at børnene intuitivt ved, at hvem vi 
er aldrig kan fortælles uden at fortælle 
om dem, vi deler vores liv med. Deres 
spørgsmål er med til at vise os, at vi al-
drig kan fortælle historien om os selv, 
uden at fortælle om den større sam-
menhæng, man er sat i. 

Så derfor må man også svare børne-

ne, der for et øjeblik har stoppet deres 
travle leg med sandkagerne i sandkas-
sen eller er stoppet med at suse lege-
pladsen rundt på løbecykel for at kigge 
nysgerrigt på én: ”Jeg er Anja, moster 
til Vigga”. Eller ”Jeg er Christa, Frederiks 
bedstemor”. Eller hvem vi nu er til det 
barn, vi skal hente.

Det er det samme, der er på spil i 
de ord, vi hører i kirken, hver gang vi 
holder dåb. Jesus siger det på en anden 
måde end børnene, men det er den 
samme betydning, der ligger i hans ord: 
”Mig er givet al magt i himlen og på jor-
den. Gå derfor hen og gør alle folkesla-
gene til mine disciple, idet I døber dem 
i Faderens og Sønnens og Helligåndens 
navn”. Ligesom vi er bundet til hinan-
den og er en del af en større sammen-
hæng, så er vi det også i endnu bredere 
forstand i forhold til Gud. 

For ingen kan bære sig selv – hver-
ken til dåben eller gennem livet.  Vi er 
dybt afhængige af hinanden. Og me-
ning, liv og fylde er sjældent noget, vi af 
egen kraft kan fremtrylle, men derimod 
noget vi får givet i det, vi deler med hin-
anden og i de sammenhænge, vi som 
mennesker er sat i. 

Sådan er dåben med til at minde os 
om, at vi får lov at være rodfæstet i no-
get, der ikke er vores egen præstation, 
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og som ikke afhænger af vores eget 
fremtræden eller evne til at indtage li-
vets store scene. Og dermed bliver vi 
også sat fri, så vi kan vende blikket væk 
fra os selv og ud mod vores omverden. 
Ja, det kristne budskab er så radikalt, 
at det fortæller os, at vi først egentlig 
bliver os selv, når vi bliver mere end os 
selv. Det kan der være stor befrielse i. 
Godt at vi har børnene til at minde os 
om det. 

ÅRSTIDSCafé

Fællesskab og 
hygge 

er overskriften på vores Årstids-
Café. 

Hvis du har lyst til at komme lidt ud 
og være sammen med andre over 
et måltid, så er Tranbjerg Kirkes 
ÅrstidsCafé måske noget for dig.

Vi mødes næste gang tirsdag den 13. 
september kl. 17.00.

Vi begynder aftenen med en aften-
sang i kirken, og derefter spiser vi 
sammen i Sognegården. 

Vi får desuden besøg af Anders 
Eskedal, der vil fortælle om Grundt-
vigs salmedigting.

Pris 100 kr. ekskl. drikkevarer, som 
kan medbringes eller købes. 

Tranbjerg Kirkes ÅrstidsCafé hen-
vender sig til alle aldersgrupper, 
enlige som par – vi håber på at se 
jer!

Tilmelding senest 5. september til 
Ulla Astrup
86 29 58 97 eller 
u.k.astrup@webspeed.dk

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

Datoerne er:

25. august

 8. september

22. september

www.tranbjergkirke.dk
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O N S D A G S
F O R U M�

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 
menige mennesker, hvis skæbner er 
formet af kommunisme og undertryk-

kelse, som blev kastebolde for histo-
rien, og som nu har levet 30 år under 
en for dem næsten ubegribelig ny ver-
densorden. 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 protestde-
monstrationerne, der begyndte i efter-
året 2020. 

Anne Haubek og Thomas Ubbesen 
har været øjenvidner til demonstratio-
nerne i Europas sidste diktatur, og de 
kan fortælle om møder med menne-
sker, der har sat meget på spil i kam-
pen for frihed. Mød Anne Haubek og
Thomas Ubbesen og hør om rejser i 
øjenhøjde gennem det tidligere kom-
munistiske Øst- og Centraleuropa og
om at forsøge at fatte østeuropæernes
skæbne.
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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.

Onsdag den 5. oktober kl. 14.00

Sprogøs 
farlige kvinder
Foredrag ved Flemming Rishøj

Engang et “naturligt fængsel”  midt i 
Storebælt, hvor flere hundrede kvinder 
fra 1923 til 1961 blev isoleret og placeret 
på ubestemt tid.

Kvinder under åndssvageforsorgen, 
som det  dengang hed. Kvinderne blev 
anset for at være seksuelt og moralsk 
fordærvet og dermed til fare for sam-
fundet.

Foredraget belyser gennem tale og 
PowerPoint et stykke spændende Dan-
markshistorie, og viser bl.a., at havde 
man EN GANG fået “titlen” “SPROGØ-
PIGE”, var man for altid stemplet som 
“EN AF DEM”.

En tankevækkende historie om men-
nesker, der set med samfundets øjne, 
forblev “tabere”.

Men har samfundet ændret menne-
skesyn siden “dengang” – eller er det 
status quo?

Shop  -Amok
Genbrugs børnetøj

Alle indkomne beløb går 
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En status efter et år med spirekor og 
børnekor i Tranbjerg Kirke

Så er det første år efter genopstarten af 
Tranbjerg Kirkes spirekor og børnekor 
gået. Det har været en dejlig tid, hvor 
korene langsomt, men stødt er vokset 
sig store med børn fra hele Tranbjerg. 
Efter sommer regner vi med at have et 
spirekor med ca 15 sangere og et bør-
nekor med 10. Det glæder mit korleder-
hjerte, at børnene finder frem til kore-
ne – det gør alt andet lige mit arbejde 
lidt sjovere, at der dukker nogen op, og 
jeg nyder hver eneste torsdag eftermid-
dag, jeg har med dem.
   Det sidste år har vi trofast deltaget i 
Gud og Spaghetti og Levende advents-
kalender, og det kommende år tager vi 
også nye udfordringer op – for eksem-
pel skal vi gå Lucia til december – det 
har vi ikke prøvet før.

   I år har jeg ligesom sidste år her i juni 
været ude i nogle af Tranbjergs børne-
haver og synge med de børn, som skal 
starte i skole efter ferien, for at minde 
om, at de nu også kan starte til kor. Det 
har været dejligt at møde både pæda-
goger og børn, som lystigt har sunget 
med. Alt i alt har vi haft et par rigtigt 
skønne sæsoner, og jeg glæder mig til 
at tage hul på de næste.

Husk at prikke et barn, du kender, på 
skulderen og minde dem om, at alle, 
som går i 0.-5. klasse, kan gå til kor i 
Tranbjerg Kirke. Vi vil så gerne dele 
sangglæden med så mange som muligt. 

Kærlige sommerhilsner.

Korleder Anna Bilde Jacobsen

Spirekor og Børnekor
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Toddlersalmesang
Kom og vær med, når vi har Toddlersal-
mesang i Tranbjerg Kirke for 1-5 årige 
og deres voksne. 

Her er nærvær og intimitet i fokus, når 
vi sammen med børnene synger salmer 
ledsaget af tegn, dans og stille musik. 

Hver gang slutter vi af med frugt, kiks 
og saft/kaffe. 

Det er gratis og kræver ingen tilmel-
ding. 

Onsdage kl. 16.15-17.00 – med undta-
gelse af skoleferier og december. 

Opstart: 3. onsdag i august.

Ved kirke- og kulturmedarbejder  
Gitte Ranfelt Laugesen.

Babysalmesang
Babysalmesang for babyer under 1 år 

og deres voksne tirsdage kl. 10 i Tran-

bjerg Kirke v. organist Branko Djor-
djevic og kirke- og kulturmedarbejder 
Gitte Ranfelt Laugesen. 

Det bliver et sammensurium af salme-

sang, nærvær, lystænding, bønner, fag-

ter, fordybelse, sanselighed og hygge. 

Bagefter drikker vi kaffe og snakker 

sammen i Sognegården. 

Tilmelding på www.tranbjergkirke.dk

Holdstart: 3. tirsdag i august.
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Tranbjergkoret
Er du glad for at synge, så benyt dig af 
dette tilbud!

Koret starter efterårssæsonen  
tirsdag den 23. august.

Koret øver hver tirsdag kl. 19.30-21.30 i 
Tranbjerg Kirkes Sognegård.

Vi er et kor, der synger et blandet re-
pertoire – klassisk og rytmisk.

Vi vil gerne være flere og søger nye san-
gere på alle stemmer: sopran, alt, tenor 
og bas.

Har du interesse i at synge i kor, er du 
velkommen til at prøve, om det er no-
get for dig.

Efterårssæsonen byder på et varieret 
repertoire – men kom selv og stift be-
kendtskab med koret.

Har du spørgsmål, er du velkommen til 
at kontakte 

Frode Nielsen,  tlf. 21 63 95 42

Gud og Spaghetti
Torsdag 1. september kl. 17.00 
v. David Kessel  
 
Torsdag 6. oktober kl. 17.00 
v. Anja Stokholm  

En let børnegudstjeneste for alle sanser, 
med fortælling, sang og leg. 
Gudstjenesten varer ca. ½ time, hvoref-
ter der er fællesspisning, kreabord og 
godnatsang i Sognegården. 

Spring madlavningen over og  
tag børnene med i kirke! 

Børn gratis. Voksne: 30 kr. 

Tilmelding til spisning på 

www.tranbjergkirke.dk eller  

tlf.: 86 29 57 33 

senest dagen før. 

BØRN I KIRKEN
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Menighedsmøde i Tranbjerg Sogn
Søndag den 21. august 2022 kl. 11.30 i Sognegården

Mødet ligger i forlængelse af gudstjenesten.

I forlængelse af gudstjenesten er bordet dækket i Sognegården til lidt frokost.
Derfor bedes man tilmelde sig på Kirkekontoret, tlf. 8629 5733 eller via SMS til 
undertegnede formand, tlf. 4124 5506 senest 17. august.

Efter frokosten afholdes selve menighedsmødet, hvor dagsordenen ser så-
ledes ud:

1. Velkomst ved MR-formand Birgitte Pedersen.

2.  Status på den kommende renovering inkl. et nyt orgel mm. v.  Menig-
hedsrådets formand.

 a.  Kirkeværge Ellen Danielsen har ordet vedr. kirkens tilstand.

 b.  Kirke- og Kirkegårdsudvalget v. formand Michael C. Knudsen vedr. 
kirkegården.

 c.  Sognegårdsudvalget v. formand Ulla Astrup vedr. kommende reno-
vering.

 d.  Aktivitetsudvalget v. formand Dorthe Andersen vedr. kommende 
aktiviteter.

3. Hvordan ser sognets økonomi egentlig ud? v. kasserer Lars V. Jacobsen.

4. Spørgsmål og debat.

5. Eventuelt samt tak for i dag.

På Menighedsrådets vegne

Birgitte Pedersen, MR-formand
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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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